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“Salvem Lo Delta”
 Han passat 3 anys del temporal Glòria i el delta de l’Ebre segueix sense tenir un 

pla d’actuacions. Diumenge dia 22 de gener s’ha organitzat una concentració 
al Trabucador (12 h) per explicar la situació actual del delta i anunciar les 

mobilitzacions imminents.
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Pensar més en les properes generacions 
que en les properes eleccions

Davant els reptes 
que ens esperen, 

necessitem més que mai 
estadistes polítics forts 
en les seues conviccions, 
amb visió de futur per 
saber actuar i resoldre 
els nostres problemes. 
Uns problemes que fa 
anys s'han compromés 
solucionar, en paper, i 
a  través de la majoria de 
programes electorals, però 
que segueixen sense solució.

A partir d'ara, i de cara a les 
eleccions, cada partit ens pre-
sentarà els seus compromisos 
a través del seu programa elec-
toral. Uns dissenys acurats que 
ens parlaran de canvis, oportu-
nitats, reactivacions, potencia-
cions, ajuts... Tots se'n fan por-
taveus i salvadors. Però, per als 
votants, un programa electoral 
es defineix com un compromís 
d'implementació postelectoral. 
Amb el temps, els programes 

s'han anat fent més llargs con-
vertint-se en autèntics catàlegs 
de propostes en tots els àmbits. 
I a cada final de legislatura, la 
constatació és la mateixa: no 
s'han complert els compromi-
sos o gairebé no tots. D'aquí la 
decepció de massa votants i el 
seu allunyament de la vida po-
lítica. Es volen  abarcar  massa 
temes i, al final, deixem o de-
leguem, les accions urgents i 

EDITORIAL

vitals del territori, que a hores 
d'ara segueixen sense solució. 
Potser caldria colpejar qui treu 
massa el cap per fer volar co-
loms? Potser al nostre territori 
necessitem més estadistes? De 
fet, tots els estadistes són po-
lítics, però no tots els polítics 
són estadistes. Què els dife-
rencia?
L'estadista és, literalment, el 
polític que té sentit de l'Estat, 

però aquí parlarem de sentit 
de territori. Per a l'estadista, la 
política no és circumstancial o 
passatgera, perquè és fidel al 
concepte literal d'"allò  stato", 
és a dir, allò que és fix o esta-
ble i no subjecte a vel·leïtats ni 
aventures, ja que per ser esta-
dista cal una visió de futur i un 
despreniment de les ambicions 
personals, és a dir, ser un polític 
que assumeix la responsabilitat 
de defensar les idees pensant 
en el bé comú i per sobre de 
la seva ideologia o filiació par-
tidista.
El polític pot ascendir a la cate-
goria d'estadista? I tant! Ho és 
quan dona suport a una causa 
o decisió, que consideri dig-
na, encara que sigui liderada o 
patrocinada per altres, perquè 
la seua visió política és de llarg 
abast i no a curt termini. Com 
deia Churchill, "l'estadista pen-
sa més en les properes gene-
racions que en les  properes 
eleccions".

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

S’allarga la vigència de les bonificacions 
en el transport urbà

A partir de gener de 
2023, els ajuntaments 

de Tortosa, Amposta, 
Torredembarra i Cubelles 
allarguen les bonificacions 
en els abonaments 
del transport urbà. La 
mesura permet continuar 
viatjant a meitat de preua 
Amposta i Tortosa del 
preu habitual a totes les 
línies. A les poblacions de 
Torredembarra i Cubelles la 
bonificació passa del 30% 
al 50%.

Així doncs, els preus aplicats 
a Tortosa continuaran com 
fins a finals del 2022, targeta 
descompte de 10 viatges cos-
ta 4,20 €, el viatge surt a 0,42 
€. A les persones jubilades i/o 
majors de 65 anys amb renda 
superior a 1,5 de l’índex IRSC, 
el preu de l’abonament és de 
3,50 €, el viatge surt a 0,35 €. 
En el cas que la renda sigui 
inferior a 1,5 de l’IRSC, l’abo-
nament és de 2 €, el bitllet 
surt a 0,20€.

 A les línies urbanes d’Amposta 
es manté la targeta multiviat-
ge (10 viatges) a 3,30 €, i per 
això el viatge surt a 0,33 €, la 
targeta multiviatge estudiants 
(20 viatges) a 2,60 € i el viatge 
surt a 0,26 €.

A les poblacions de Torredem-
barra i a Cubelles s’incrementa 
el descompte al 50% sobre la 
tarifa original.

A Torredembarra el Bono 10 
viatges passa a 4,70 €, que-

dant el preu del trajecte a 
0,47 €, el Bono 10 viatges 
pensionista a 2,50 €, el vi-
atge surt a 0,25 € i el Bono  
20 viatges estudiant queda 
per 2,60 €, el trajecte surt a 
0,13 €.

A Cubelles el Bono 10 viat-
ges passa a 4,90 €, quedant 
el viatge a 0,49 €.Està pre-
vist que aquest descompte, 
com a mínim, es mantindrà 
durant el primer semestre 
del 2023.

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat
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El Perelló, fins diumenge, celebra la Festa Major, en honor al patró, Sant Antoni 
Abat. En aquesta ocasió ho està fent d’una forma especial per la recuperació de 
la normalitat festiva després de les restriccions per la pandèmia. Per este motiu, 
enguany la Festa s’està vivint amb molt d’entusiasme. Un dels actes emblemà-
tics, entre tots els que hi ha estos dies, és la Festa del Calmant que va tenir lloc 
ahir dijous amb molta participació. Fins diumenge, queden encara dies festius 
per gaudir-ne al municipi. D’altra banda, també informar que este cap de setma-
na se celebra la Festa de Sant Antoni en diversos municipis del territori. 

Festa del Calmant, al Perelló

Concentració independentista davant del MNAC per 
protestar contra la cimera hispano-francesa

ACTUALITAT

Presència ebrenca 
en la manifestació 

d’ahir dijous a 
Barcelona

‘No ha acabat’
El president de la Generalitat, 
Pere Aragonès, va participar 
en la salutació institucio-
nal prèvia a la XXVII cimera 
hispano-francesa, però en 
acabar la recepció no va as-
sistir a la cerimònia d’honors 
militars. Així, va esquivar el 
moment en què van sonar 
l’himne francès i l’espanyol. 
Durant la salutació institu-
cional, Aragonès va dir al 
president del govern espa-
nyol, Pedro Sánchez, que el 
procés independentista no 
ha acabat. També van parlar 
de la situació política actual 
i li va recordar els temes que 
li va fer arribar per carta i que 
s’haurien d’abordar, com ara 
els passos transfronterers.
D’altra banda,el grup par-
lamentari de Junts per Ca-
talunya va demanar ahir  la 
compareixença a la cambra 
catalana del conseller d’In-
terior, Joan Ignasi Elena, per 
les “actuacions policials con-
tra manifestants” en el marc 
de la cimera hispano-fran-
cesa celebrada a Barcelona. 
El partit va lamentar l’actitud 
dels Mossos i reclama “totes 
les explicacions” al Govern 
de la Generalitat.

L’independentisme va dur a ter-
me la concentració de protesta 
contra la cimera hispano-fran-
cesa que es va celebrar ahir matí 
al Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya (MNAC) i que va comptar 
amb la presència del president 
espanyol, Pedro Sánchez, i el 
seu homòleg francès, Emmanuel 
Macron. El president de la Gene-
ralitat, Pere Aragonès, també va 
donar la benvinguda a l’acte. 
Sota el lema ‘Aquí no s’ha aca-
bat res’, milers de persones van 
manifestar-se des de les 9 del 
matí per respondre a la “provo-
cació” i “l’acte d’ocupació” que 
consideraven que representava 
la cimera. La convocatòria fou 
impulsada per l’ANC, Òmnium 
i el Consell de la República i 
comptava amb el suport d’ERC, 
Junts i la CUP i d’una quarantena 
d’entitats. El president espanyol, 
Pedro Sánchez, va assegurar que 
respectava la manifestació inde-
pendentista, però va reivindicar 

que “avui la Constitució es com-
pleix a Catalunya”. En la roda 
de premsa posterior a la troba-
da entre el govern espanyol i el 
govern francès, Sánchez va de-
fensar que la cimera a Barcelo-
na es va fer amb “consideració, 
respecte i admiració” als ciuta-
dans i les institucions. Preguntat 
per l’absència del president de 

la Generalitat, Pere Aragonès, en 
la cerimònia d’honors, el presi-
dent espanyol va admetre que li 
hauria agradat que hagués estat 
però li va agrair la seva presèn-
cia a la recepció. La concentra-
ció a Barcelona va comptar amb 
presència d’ebrencs i ebrenques. 
L’independentisme va demostrar 
que està viu. (Foto:  ACN)

Diumenge 20 de gener es compleixen tres anys del temporal Glòria. “En aques-
tos tres anys, malgrat tot l’enrenou mediàtic del moment i de petits avenços, 
el delta de l’Ebre segueix sense tenir un pla d’actuacions que abordi tant els 
problemes que hi ha a la costa amb l’erosió i regressió, com l’enfonsament de 
la plana deltaica. El delta necessita un pla de protecció clar i concret com tenen 
al Mar Menor”. Per tot això, “convoquem als mitjans de comunicació i la ciuta-
dania que vulgui acompanyar-nos, a la concentració que farem el diumenge 22 
de gener a les 12 hores al Trabucador per explicar la situació actual del Delta 
i anunciar mobilitzacions imminents que la Plataforma en Defensa de l’Ebre 
(PDE) duren a terme amb el recolzament d’altres entitats del territori”.

PDE: concentració diumenge al 
Trabucador (12H)



4 DIARI MÉS EBRE • divendres 20 de gener / 2023 tortosa

Junts per Tortosa escull per unanimitat l’alcaldessa 
Meritxell Roigé com a candidata a la reelecció

POLÍTICA

Més d’un centenar de militants i 
simpatitzants de Junts per Tor-
tosa han escollit per unanimitat 
l’alcaldessa Meritxell Roigé com 
a candidata a la reelecció a les 
eleccions municipals del maig 
vinent, segons ha informat el 
partit. La votació ha tingut lloc 
aquest dilluns en el marc d’una 
assemblea extraordinària en la 
qual han votat 105 persones, 
una participació del 75%. Roigé 
ha agraït la confiança i ha reivin-
dicat l’acció de govern del seu 
mandat, amb una transformació 
que “impressiona” tant en l’àm-
bit urbanístic -sobretot al centre 
històric- com social, cultural, 
econòmica i laboral. “Volem mi-
rar endavant”, ha afegit. “Tenim 
moltes idees i projectes per se-
guir impulsant Tortosa i els cinc 
pobles”, ha reblat.
Roigé ha explicat que es presen-
ta perquè vol “seguir treballant 
per Tortosa”, perquè la ciutada-
nia pugui “seguir gaudint d’una 

ciutat que avança amb pas ferm 
i amb més oportunitats”.
En el camp del balanç, l’alcal-
dessa no ha oblidat les dificultats 
d’un mandat “molt complicat”, 
amb els diferents temporals, la 
pandèmia, els confinaments i 
una oposició “destructiva i del 
‘no a tot’ que ha abocat a pre-
sentar una qüestió de confian-

ça per poder aprovar el pres-
supost”. La candidata de Junts 
també ha alertat d’un “suposat 
pacte d’esquerres, un tripartit 
de perdedors” que, al seu pa-
rer, en el passat ha comportat 
“desgovern, pujades d’impostos, 
endeutament, baralles per re-
partir-se les cadires i una ciutat 
estancada”. (ACN)

“Volem generar una 
ciutat que avança 

i amb més 
oportunitats”

‘SUPOSAT PACTE 
D’ESQUERRES?’
La candidata de Junts, Meritxell 
Roigé, dilluns passat, va alertar 
d’un “suposat pacte d’esquer-
res, un tripartit de perdedors”. 
Les declaracions de l’alcaldessa 
han tingut respostes durant la 
setmana. D’entrada, segons ha 
informat ebredigital.cat,  el cap 
de llista de Movem Tortosa, 
Jordi Jordan, negava l’afirmació 
de Roigé a l’hora de referir-se 
al “tripartit del fracàs”. “No 
som cap tripartit. A hores d’ara 
no hi ha cap compromís signat 
entre Movem, PSC i ERC. Això 
dependrà dels bons resultats 
que pugui treure Movem com 
a garantia de vot útil de cara 
a les eleccions vinents”. Per 
la seua part, també segons 
informa ebredigital.cat, l’alcal-
dable socialista, Víctor Grau, 
desmentia “rotundament una 
llista conjunta” amb Movem 
Tortosa. “El PSC té un lideratge 
nou i una marca pròpia en crei-
xement. Evidentment, ens en-
tendríem amb les esquerres en 
un escenari postelectoral. Però 
per acabar amb la rumorologia, 
deixo clar que no hi haurà llista 
conjunta”. Per últim, ebredigi-
tal.cat comunicava les reaccions 
del cap de llista republicà a la 
capital del Baix Ebre, Xavier 
Faura: “Roigé està cometent 
un error estratègic tancant-se 
la porta a ERC. Nosaltres no 
ens casem amb ningú, estem 
oberts a tot i podem donar 
estabilitat a una banda i una 
altra. També podem veure amb 
bons ulls un pacte amb les es-
querres sempre que sigui raci-
onal i sòlid. Però amb les seves 
declaracions sembla que ens hi 
vulgui abocar”. Faura va acabar 
dient que “ERC contempla de 
manera claríssima demanar 
una alcaldia compartida”.

SANT FRANCESC 
GIL DE FEDERICH
Dins de les Festes Solidàries 
dedicades a Sant Francesc Gil 
de Federich tindrà lloc avui 
el sopar benèfic en favor de 
Caritas. Es farà al restaurant 
22 de Ferreries. Ahir ja van 
començar els actes amb una 
conferència a càrrec de Carlos 
Blanch, director de l’Escola de 
la Mercè. Demà dissabte (11h) 
es repartiran les coquetes de 
Sant Gil i demà es durà a terme 
la Missa Solemne en honor a 
Sant Gil de Federich.

Joventuts Musicals de Tortosa 
ha presentat el primer cicle de 
concerts d’aquest 2023, que 
tindrà lloc de gener a juny amb 
sis propostes musicals que es 
podran gaudir en diferents in-
drets de la ciutat com el Teatre 
Auditori Felip Pedrell, al carrer 
Cervantes o al Museu de Tor-
tosa. 

Joventuts Musicals de Tortosa 
programa sis concerts en 

diferents espais de la ciutat

La presidenta de Joventuts 
Musicals, Elisa Huguet, ha des-
tacat el treball fet amb l’Ajun-
tament per oferir una cartellera 
“més complerta”. El regidor de 
Cultura del consistori, Ximo 
Martorell ha remarcat la impor-
tància de teixir “sinèrgies” amb 
entitats de la ciutat i la progra-
mació d’artistes del territori.

Els concerts tindran lloc en espais com
el Teatre Auditori Felip Pedrell,

el Museu de Tortosa o els Reials Col·legis

L’Ajuntament de Tortosa ha 
incorporat nous elements in-
terpretatius al refugi antiaeri 
número 4 de la ciutat, situat 
al carrer Ernest Hemingway, al 
darrera de l’antic cinema Fèmi-
na. L’objectiu és dotar l’espai 
de més eines que ajuden als 
visitants a aproximar-se enca-
ra amb major detall a la situa-
ció que vivien les persones de 
la ciutat que s’hi van haver de 
refugiar durant els bombarde-
jos de l’aviació feixista durant 
la Guerra Civil. Concretament, 
s’hi ha incorporat un nou siste-
ma de megafonia que reforça 
l’experiència auditiva a través 
de la gravació sonora que re-
crea un dels atacs aeris i el pa-
timent de les persones que s’hi 
resguardaven. D’altra banda, 
també s’han incorporat quatre 
grups de figures que represen-
ten les persones refugiades.

S’amplien 
els elements 

interpretatius 
del refugi 
antiaeri 

Més de 2.400 espectadors han 
passat, entre l’11 i el 15 de ge-
ner, pel teatre auditori Felip Pe-
drell de Tortosa per a assistir a 
alguna de les representacions 
de TOTEM: el festival Torto-
sa Teatre Musical s’ha estrenat 
dins de la programació cultural 
de la ciutat amb un seguiment 
del públic notable, fet que 
porta els impulsors, el grup La 
Companyia, a començar a tre-
ballar amb vista a l’any vinent.
Totem ha centrat la primera 
edició en propostes adreçades 
a un públic de caire familiar, 
totes amb un punt en comú: 
obres que es nodreixen de la 
música per a explicar les res-
pectives històries.
És l’objectiu de La Companyia, 
que han volgut posar de relleu 
el teatre musical que es produ-
eix a casa nostra. L’organització 
ja pensa en la segona edició.

El festival 
Tortosa Teatre 

Musical - 
TOTEM tanca la 
primera edició
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L’Ajuntament executa 
prop de 650.000 euros 
d’asfaltat

L’avinguda Santa Bàrbara entre 
la rotonda de la Castellania i 
la C-12, un tram del carrer Se-
bastià Arbó, alguns dels carrers 
annexos al carrer Sant Cristòfol, 
trams dels carrers Itàlia, Po-
ble Nou i Mas de Barberans i el 
carrer d’entrada al polígon de 
Tosses són les diferents vies pú-
bliques que l’Ajuntament d’Am-
posta està asfaltant aquestes 
darreres setmanes. Ho ha fet 
dins de les actuacions d’asfaltat 
que ha executat en els darrers 
dotze mesos i que sumen un 
total de prop de 650.000 euros.
La millora del ferm d’aquestes 
vies arriba, tal i com recorda 

OBRES

l’alcalde d’Amposta, Adam To-
màs, després de la millora dels 
serveis de clavegueram i aigua 
potable de sota. “Com sempre 
hem defensat, la renovació de 
l’asfalt es fa sempre que ens as-
segurem que els pluvials, clave-
gueram i aigua potable de sota 
està bé, sigui perquè ja l’hem 
substituït prèviament, o sigui 
perquè encara té una vida útil 
llarga”, diu l’alcalde. Des del 
2019, l’Ajuntament ha execu-
tat gairebé 5 milions d’euros en 
obres de millora de la via públi-
ca, “una dada històrica quant a 
inversió de l’espai públic de la 
ciutat”, rebla Tomàs.

Presentació de la 
candidatura d’Adam 

Tomàs a l’alcaldia 
d’Amposta 2023

L’assemblea de militants d’ERC 
d’Amposta va escollir Adam 
Tomàs com a cap de llista per 
a les eleccions municipals del 
2023. Tomàs, actual alcalde de 
la capital del Montsià, ha en-
capçalat la candidatura repu-
blicana des del 2011. El 2015 
es va convertir en el primer al-
calde republicà de la ciutat des 
de la recuperació de la demo-
cràcia en aconseguir la ma-
joria absoluta amb onze dels 
setze regidors del consistori. I 
al 2019 va repetir majoria, ar-
rasant  amb setze regidors.
“Estic molt il·lusionat per po-

POLÍTICA

der continuar treballant per 
la transformació d’Amposta i 
consolidar tots els canvis que 
hem anat liderant aquestes 
dues legislatures”. L’acte de 
presentació d’Adam Tomàs 
com a candidat a l’alcaldia 
d’Amposta 2023, serà avui di-
vendres, 27 de gener, a les 20 
hores, a l’Auditori de la Unió 
Filharmònica.
Amb les intervencions de la 
jove ampostina Ariadna To-
màs, del candidat Adam To-
màs i del president d’Esquerra 
Republicana de Catalunya Ori-
ol Junqueras.

L’Hospital Comarcal d’Am-
posta va adquirir, a finals del 
2022, un nou TAC de darre-
ra generació que redueix a 
una tercera part l’impacte de 
l’exposició a radiacions sobre 
els usuaris. Així, el nou TAC, 
millora el diagnòstic per a 
accidents vasculars cerebrals 
(Codi Ictus), permet imat-
ges cardíaques avançades i 
la realització de cos sencer 
de forma ràpida en casos 
politraumàtics. Així mateix, 
millora el temps de resposta 
donada la rapidesa en realit-
zar la prova El nou equipa-
ment suposarà una inversió 
de 408.000 euros finançats 
íntegrament pel pla d’inver-
sions en equips d’alta tec-
nologia de sistema nacional 
de salut (pla INVEAT). El nou 
TAC forma part del capítol 
d’inversions que darrerament 
ha fet l’HCA.

L’Hospital 
Comarcal 

compra un 
TAC de darrera 

generació
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han estat un total de 412.781, 
amb una mitjana diària de 1.131 
usuaris, una xifra molt similar a 
la de l’any anterior. Una de les 
novetats que el Consell Co-
marcal ha exposat a FITUR és 
l’ampliació del Camí Natural 
Via Verda del Carrilet de la Cava 
fins al pont penjant d’Amposta, 
una de les actuacions incloses 
en el pla d’espais naturals de la 
Reserva de la Biosfera.

ROQUETES

Concepció Chavarria Espuny, 
va rebre un reconeixement 
com àvia centenària. Con-
cepció vivia a Tortosa men-
tre era independent. Fa set 
anys i arran d’una caiguda va 
acordar amb la família traslla-
dar-se a viure a casa la seva 
filla Concepció, ja que ne-
cessitava ajuda i supervisió. 
Al llarg de la seva vida va tre-
ballar, juntament amb el seu 

Reconeixement a Concepció 
Chavarria Espuny, àvia 

centenària 

“L’Ajuntament ja ha pavimentat més del 40% 
dels carrers del municipi”

L’Ajuntament de Deltebre con-
tinua duent a terme els treballs 
de pavimentació de les vies pú-
bliques del municipi. En total, 
es pavimentaran al voltant de 
140 carrers esdevenint aquesta 
una “actuació històrica que ens 
permetrà dignificar les vies pú-
bliques del municipi”, segons ha 
remarcat l’alcalde, Lluís Soler.
Aquest projecte, que s’està du-
ent a terme en diferents fases, ja 
“ha arribat a la meitat de la seva 
execució gràcies als treballs que 
s’estan realitzant aquestes dar-
reres setmanes en l’àmbit del 
Barracot i del Molí dels Mirons. 
A hores d’ara hi ha dos equips 
de treball simultanis, als dos ex-
trems del municipi, amb l’ob-
jectiu d’arribar al centre de la 
població durant les setmanes 
vinents”. Pavimentar el 80% 
dels carrers del municipi supo-
sa una inversió del voltant dels 
6.500.000 €. Soler ha destacat 
que “des de l’Ajuntament estem 
treballant per resoldre proble-
mes que són estructurals per al 
nostre municipi com el cas, per 

exemple, de l’estat de les vies 
públiques”. L’alcalde ha afegit 
que “això és possible gràcies 
a l’acurada gestió econòmica 
que hem realitzat aquests últims 
anys a l’Ajuntament de Deltebre 
i la qual ens ha permès reduir 
l’endeutament, augmentar la in-
versió i reforçar les subvencions 
i ajuts atorgats per part d’altres 
administracions”. 
Els treballs de pavimentació 
substitueixen a l’antic batxejat 

DELTEBRE

“Actuació històrica 
que ens permetrà 
dignificar les vies 

públiques”

marit, Enrique Ardit, en una 
botiga de queviures de pro-
pietat situada a la Llarga Sant 
Vicent de Tortosa on venien 
les fruites i verdures del seu 
propi hort. 
El reconeixement, a l’Ajun-
tament, va anar a càrrec de 
Xavier Faura, President del 
Consell Comarcal, de l’alcal-
de Ivan Garcia, i de la regidora 
Cinta Garcia. 

El Consell Comarcal del Baix 
Ebre participa aquesta setmana 
en la FiraInternacional de Turis-
me (FITUR), a Madrid, per tal de 
promocionar les diferents vies 
cicloturístiques de la comarca 
i el turisme sostenible. A més, 
el Consell Comarcal ha donat 
a conèixer a FITUR les dades 
d’usuaris comptabilitzats du-
rant el 2022 al Camí Natural Via 
Verda de la Val de Zafan, que 

 El Consell Comarcal 
promociona el

turisme sostenible a FITUR

que s’efectuava als carrers de 
Deltebre, i el qual no soluciona-
va una qüestió estructural i his-
tòrica de Deltebre. Més enllà de 
la pavimentació, des de l’Ajun-
tament “se segueix treballant 
amb la urbanització dels carrers, 
la qual permet l’adequació o 
construcció de voreres, el so-
terrament de les telecomuni-
cacions o de l’enllumenat, o la 
renovació de la canalització de 
l’aigua potable”.

BAIX EBRE

BENIFALLET

DELTA
 El grup conservacionista 
Gepec ha reclamat formal-
ment a la Generalitat que 
suspengui les tirades d’ànecs 
i fotges al delta de l’Ebre 
davant de la “preocupant” 
reducció de la població hi-
vernant d’aquestes espèci-
es. Els ecologistes recorden 
que es tracta d’una activitat 
cinegètica que ha de ser au-
toritzada explícitament per 
l’administració abans de co-
mençar la temprada de caça 
per evitar posar en perill les 
diferents espècies.
En el cas d’enguany, assegu-
ren, s’ha autoritzat aquesta 
caça sense tenir en comp-
te la població d’aus, fet que 
perjudicaria la presència 
d’aus i la seva recuperació.

Dissabte passat, al Centre 
Polivalent de Benifallet, va 
tenir lloc la projecció del fan 
film rodat a les Coves Me-
ravelles “Indiana Jones y el 
Santuario de la Orden Ne-
gra”, amb la intervenció de 
la benifalletenca Maria Cinta 
Sánchez. En acabar la pro-
jecció, va haver una xerrada 
amb el director, Lluís Ortega.

CONSELL
Un total de setze joves par-
ticipen en el programa de 
Formació Professional Ocu-
pacional Dual que aquesta 
setmana ha iniciat el Consell 
Comarcal del Baix Ebre, un 
programa que ofereix forma-
ció en activitats de gestió ad-
ministrativa i un contracte la-
boral als alumnes. A més, cinc 
d’aquests alumnes han estat 
contractats pel Consell Co-
marcal, que és l’entitat pro-
motora de la formació i una 
de les entitats contractants, i 
ja s’han incorporat a diferents 
àrees de l’ens comarcal.

JESÚS
Jesús inaugura l’Hotel d’En-
titats en el marc del primer 
Consell de Participació Ciuta-
dana i amb la presència de tot 
el teixit associatiu que en for-
ma part. L’ampli i sòlid asso-
ciacionisme que caracteritza 
el poble, representat per més 
de 30 entitats, compta a par-
tir d’aquest moment d’un nou 
espai pensat per fomentar la 
participació ciutadana.
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L'AMPOLLA

L’ALDEA
El Dr. Ramon Cugat va inaugurar la nova gespa 

del camp de la Unió

El congrés GastroMar l’Ampo-
lla 2023 ja té data. Se celebra-
rà els dies 12, 13 i 14 de març.
Durant els tres dies, el muni-
cipi estarà immers en el món 
gastronòmic i es tractaran 
temes com l’alimentació res-

GastroMar 2023

ponsable i la cuina sostenible i 
saludable amb xefs i persones 
investigadores de referència. 
Aquest congrés ratifica un any 
més que l’Ampolla segueix 
treballant per ser l’espai gas-
tronòmic del Delta.

El camp de la UE Aldeana va 
estrenar la nova gespa artificial 
diumenge passat, els 7150 m2 
de l’anterior gespa que tenia  
ja amb 16 anys d’ús, han estat 
substituïts per la gespa Team 
Master 40 de nova generació, 
instal·lada per l’empresa espe-
cialitzada en minimitzar l’im-
pacte amb el medi ambient, 
Sports & Lanscape SL. També 
el camp ja compta amb la ins-
tal·lació de nous canons de reg 
i s’ha instal·lat gespa artificial al 
camp annex d’escalfament de 
l’Aldeana.
La inauguració de la nova ges-
pa va comptar amb el convidat 
d’honor el Dr. Ramon Cugat 
Bertomeu, que va signar el lli-
bre d’Honor de L’Ajuntament. 
Posteriorment es va procedir al 
descobriment de la placa i ta-
llada inaugural de la cinta a les 
mateixes instal·lacions de la UE 
Aldeana.
Xavier Royo, Alcalde de l’Aldea: 
“Com Ajuntament estem molt 
contents de la implantació de 
la nova gespa, primer que tot, 

perquè és una promesa més 
complida per part nostra. Amb 
la nova il·luminació que vam 
fer a l’inici de la legislatura i 
ara el canvi de gespa, deixem 
el camp de La Unió, amb una 
instal·lació de primer ordre i un 
dels millors camps de futbol 
del territori. També cal afegir, 
les accions que hem treballat 
aquesta legislatura en quan a 
millores o noves instal·lacions 
esportives, a part de les dos al 
camp de futbol, la remodelació 
de la pista de tennis, l’adequa-
ció de la sala esportiva per a la 
pràctica del bàsquet, la pista de 
petanca, l’adequació de la pis-
ta de bitlles o la instal·lació de 
dos pistes de pàdel, demostra 
que la feina de l’Ajuntament 
per fomentar l’esport a l’Aldea 
durant aquesta legislatura, ha 
estat molt important”. Una ges-
pa d’una generació molt avan-
çada, remarcava el Dr. Ramon 
Cugat, ”ajudarà a millorar la 
tècnica dels jugadors. Una ges-
pa que s’ha de cuidar i els ju-
gadors han d’adequar les seues 

L’anterior gespa 
tenia ja 
16 anys

botes, i no jugar amb botes per 
gespa natural. Això és el que 
hem vist amb molts futbolistes i 

aquest és el gran error. Hem de 
pensar que estarem en forma 
per jugar a futbol, mai jugarem 
a futbol per estar en forma”. 
D’altra banda el president de la 
UE Aldeana Xavi Pino remarca-
va l’esforç que ha fet l’Ajunta-
ment per aconseguir aquesta 
nova gespa i admetia que va 

ser “un plaer per al poble i per 
als membres de la junta tenir al 
Dr. Ramon en la Inauguració. 
D’altra banda, no tinc paraules 
per descriure l’esforç que ha fet 
l’Ajuntament i l’Alcalde Xavier 
Royo, només cal veure la ins-
tal·lació esportiva com estava i 
com està ara”. 

ma de petits robatoris de peces 
que després es revenien en el 
mercat de segona mà.
Les accions es van anar repetint 
fins que el passat 9 de gener 
van ser enganxats per la Poli-
cia Local mentre es produïa el 
robatori, comprovant-se que 
eren les mateixes persones que 
ho havien estat fent durant me-
sos.
La passada tardor, a més, la Po-
licia Local també va enxampar 
uns individus que robaven a la 
deixalleria, als quals es va poder 
identificar a través d’unes imat-
ges enregistrades. (LCR)

La Policia Local de l’Ametlla de 
Mar ha avortat recentment el 
robatori continuat d’elements 
i peces de vehicles del dipòsit 
municipal, després de mesos 
de seguiment. En total s’han 
detingut cinc individus que han 
passat a disposició judicial.
Els fets es remunten al passat 
mes de març quan es van de-
tectar moviments que feien 
pensar que la vintena de vehi-
cles que hi ha al dipòsit muni-
cipal del costat de la deixalleria, 
-retirats de la circulació o dels 
carrers del municipi per diver-
sos motius-, estaven sent vícti-

Cinc detinguts per robar 
peces de vehicles

El municipi
continua 
guanyant 
població

L’AMETLLA

L’Ametlla de Mar és el 5è mu-
nicipi de menys de 10.000 ha-
bitants de les Terres de l’Ebre 
que més va incrementar en 
població el 2021. 
En data de l’1 de gener de 
2022, l’Ametlla de Mar tenia 
7.209 persones empadrona-
des, unes 78 persones més 
que el 2021, quan hi havia 7.131 
residents. D’aquesta manera, 
se situa com el 5è municipi 
ebrenc de menys de 10.000 
habitants que més empadro-
naments ha sumat el 2021.
L’alcalde, Jordi Gaseni, apunta 
que la tendència de creixe-
ment en el padró de la Cala 
significa que és un municipi 
amb oportunitats, benestar i 
serveis i amb una bona situa-
ció geogràfica. (la Cala Ràdio)
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LA RÀPITA BREUS
** SORTEIG. L’Ajuntament de 
la Ràpita va repartir dilluns, 
20.000 euros a través dels 
premis #jocomproacasa, en 
què s’ha premiat 50 persones 
en vals de 200 € i 100 perso-
nes en 100 €. Els premis es 
van retransmetre en directe 
pel Facebook de l’Ajuntament.

** FESTA: La Comissió de 
Sant Antoni, amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament de la 
Ràpita i la Comissió de festes, 
programa un conjunt d’actes 
per celebrar la festivitat de 
Sant Antoni a la Ràpita avui 
divendres i demà dissabte. 
La programació d’enguany 
recupera els actes i les seves 
característiques de la forma 
en què es feia abans de la 
pandèmia de la covid-19.

** LA RÀPITA es va adherir, 
per segon any consecutiu, 
a l’Encesa de torres, talaies 
i talaiots de la Mediterrània 
pels drets humans. Es van 
encendre dues torres: la Torre 
de la Guardiola ‘la Torreta’ i la 
Torre del Moro.

montsià

montsià

Es programen més de 40 activitats culturals 
durant el primer semestre del 2023

L’Ajuntament de la Ràpita ha 
presentat la programació cul-
tural del primer semestre del 
2023, la qual inclou més de 
quaranta activitats d’art, músi-
ca, cinema, teatre i literatura. 
En la presentació, l’alcalde, Jo-
sep Caparrós, ha exposat que 
“la programació, que supera 
les quaranta activitats, abasta 
un ventall molt ampli i divers 
d’oferta cultural per a tots els 
públics, tothom podrà gaudir 

de l’activitat cultural que de-
sitgi”. Caparrós ha destacat la 
participació de les entitats cul-
turals, ja que “són una de les 
riqueses que tenim al nostre 
poble” i “és un orgull que mol-
tes de les activitats culturals es 
puguin dur a terme gràcies a la 
seva implicació”. La programa-
ció es durà a terme als diferents 
equipaments culturals que hi ha 
a la Ràpita. La regidora de Cul-
tura, Èrika Ferraté, expressa que 

“una de les coses que sempre 
posem de manifest és la impor-
tància de donar vida a tots els 
equipaments culturals que te-
nim perquè, com bé diem, tenen 
sentit si s’omplen d’activitat i de 
les persones que els gaudeixen”.

Neixen els quintos de la Rà-
pita a partir de la iniciativa del 
jovent rapitenc nascut l’any 
2005 que, juntament amb el 
suport de la Regidoria de Jo-
ventut de l’Ajuntament de la 
Ràpita, tenen previst organit-
zar diversos esdeveniments al 
llarg de l’any i col·laborar en 
els actes públics que impulsa 
l’Ajuntament o alguna entitat 
del municipi, així com donar 
suport a la Comissió de festes 
quan es requereix.
El regidor de Joventut, Rafa 
Balagué, assegura que “aquest 
grup de joves ens servirà per 
interlocutar directament amb 
ells i abastar les seves neces-
sitats des d’un punt de vista 
lúdic”. Balagué explica que 
“des de la regidoria, farem tot 
el possible per facilitar les se-
ves propostes, ja que amb el 
compromís que s’estableix, 
aconseguim tenir gent jove 
que s’implica en les festes tra-
dicionals del nostre poble”.

Neixen els 
Quintos de la 

Ràpita

La programació es durà 
a terme als diferents 

equipaments culturals
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Els 14 habitatges socials de la 
Fundació Hàbitat3 al carrer 
Muntells, gestionats en col-
laboració amb l’Ajuntament 
d’Amposta, tindran plaques 
solars fotovoltaiques. Així ho 
recull el conveni de col·labo-
ració entre Fundació Hàbi-
tat3 i Fundació Naturgy per 
implementar millores d’efi-
ciència energètica a les llars 
de famílies vulnerables, que 
han renovat per cinquè any. 
Així, Fundació Naturgy ins-
tal·larà plaques fotovoltaiques 
en l’edifici del carrer Mun-
tells que gestiona Fundació 
Hàbitat3 i on viuen 14 famí-
lies d’Amposta en situació de 
vulnerabilitat. La instal·lació, 
de 17 kW de potència i una 
producció anual estimada de 
22.800 kWh, donarà servei a 
tots els habitatges, que veuran 
reduïda la factura energètica 
per la implantació d’aquest 
sistema d’autoconsum.

AMPOSTA
Millores 

d’eficiència 
energètica

SANTA BÀRBARA

El pressupost s’ha incremen-
tat en un 11’67% respecte al 
del 2022. L’increment de les 
despeses, especialment de la 
llum, fa que l’ajuntament no-
més hi contemple la darrera 
fase de canalització del bar-
ranquet, la resta d’actuacions 
s’hauran de realitzar mitjan-
çant subvencions. Els pres-
supostos es van aprovar amb 
el vot a favor dels regidors 
no adscrits, el MAP i Junts X 
Santa Bàrbara, en canvi, van 
votar-hi en contra el PSC i 
ERC. Segons explicava l’al-
calde, Antonio Ollés Molias “ 

El pressupost per al 2023 
ascendeix a 4.060.900

ALCANAR

Mas de Barberans celebrarà  
demà dissabte per la tarde el 
Sant Antoni amb més partici-
pació, amb vora 60 voluntaris i 
l’estrena, enguany, de balls de 
dansa clàssica i un gran número 
de diablets, 18, xifra que no es 
veia des dels inicis de la recupe-
ració de l’acte l’any 2009. 
“És una festa de poble que hem 
readaptat perquè el més im-
portant pugue ser la percussió, 
el teatre al carrer i la crema de 
la barraca. En acabar anirem al 
centre cívic enguany amb els 
Quicos aprofitant els seus 30 
anys”, va explicar la la regidora 
de Cultura de l’Ajuntament de 
Mas de Barberans, Eli Mestre 
Cid, en una entrevista de la Pla-
na Ràdio amb Tere Giné Llaveria.

Mas de 
Barberans: 
Sant Antoni 

amb més 
participació

MONTSIÀ

L’Ajuntament de la Sénia or-
ganitza el primer Certamen 
Literari Vila de la Sénia amb 
l’objectiu de promoure i es-
timular la creació d’obres de 
qualitat literària en les mo-
dalitats de narrativa, poesia 
i relat curt per autors locals. 
El Premi tindrà les següents 
modalitats: Premi Vila de la 
Sénia de Narrativa, amb una 
dotació de 1000€; Premi Vila 
de la Sénia de Poesia, amb 
una dotació de 1000€ I Premi 
Vila de la Sénia de relat curt 
per a autors/es locals amb 
una dotació de 200euros.
El termini d’admissió de les 
obres serà entre el 2 i el31 de 
gener de 2023 a les 23:59h.
Els veredictes emesos pel 
jurat es faran públics durant 
Setmana literària de Sant Jor-
di de 2023 en un acte insti-
tucional. 
Les persones guardonades 
es comprometran a assistir a 
l’acte de lliurament dels pre-
mis.

Certamen 
Literari

LA SÉNIA

aquest any no hi haurà mar-
ge de maniobra perquè una 
vegada comptades les des-
peses de personal i les cor-
rents només hi ha pressupost 
per acabar la darrera fase de 
canalització del barranquet 
que es va realitzant des del 
2014 i que podran donar per 
finalitzada”. En aquest sentit, 
i a causa de l’increment de la 
llum s’han vist obligats a in-
cloure 200.000 euros extra 
per fer front a la factura de la 
llum que s’ha triplicat en els 
darrers mesos.
(La Plana Ràdio)

Torna la tradició per gaudir 
de Sant Antoni

Després de dos anys d’aturada 
forçosa, a causa de la pandèmia 
de covid-19, torna la tradició a 
Alcanar amb més força que 
mai per a gaudir de Sant Anto-
ni 2023, una festa organitzada 
per la Comissió de Sant Antoni 
amb el suport de l’Ajuntament 
d’Alcanar.
Durant el proper cap de setma-
na i en diferents horaris, tindrà 
lloc el tradicional ball popular, 
en el qual els balladors i balla-
dores lluiran la vestimenta tí-
pica de la gent canareva de fa 
més d’un segle.  Entre els actes 
que tindran lloc el cap de set-
mana de la festa, destaca la tra-
dicional Despertada, en honor a 
Sant Antoni. El diumenge, 22 de 
gener, a les quatre de la mati-
nada, els membres de la Ron-
dalla Verge del Remei i del Cor 
Iúbilo cantaran cançons tradi-
cionals en els encreuaments de 
diferents carrers d’Alcanar. En 
acabar, a les vuit del matí, tin-

drà lloc la popular xocolatada 
preparada pels veïns i veïnes del 
carrer Sant Antoni. Altres actes 
emblemàtics, que se celebra-
ran el mateix diumenge, són 
les cercaviles, la missa i pro-
cessó en honor a Sant Antoni, 
la benedicció dels animals o la 
trencada d’olles.

En el marc de la festa de Sant 
Antoni, avui divendres, 20 de 
gener, s’inaugurarà una exposi-
ció de mantons de Manila.

El passat dissabte es va cele-
brar a Ulldecona la 18ena Gala 
de l’Esport Local. La llista d’es-
portistes guardonats va des de 
professionals ja consolidats a 
joves esportistes novells que 
s’obren pas en cadascuna 
de les seves respectives dis-
ciplines. Van rebre els seus 
guardons: els futbolistes de 
1a divisió espanyola, Oriol Ro-
meu Vidal i Aleix Garcia Ser-
rano, la jugadora de 2a divisió 
de futbol sala femení Sandra 
Rovira Navarro, que aquesta 
temporada juga al FS Eixam-
ple; el pilot de l’equip TRS 
Trial Team Adam Raga Sans; 
promeses del twirling com 
Júlia Parra Ballesta i Pau Enci-
so Ferré; el jugador de tennis 
taula Aleksey Mudryak; Ricard 
Arnau Font i Aleix Arnau Abi-
lleira, del Club Billar Tarrago-
na; i les atletes Cèlia Callari-
sa Bel, amb grans èxits al seu 
palmarès aquesta temporada, 
i Maria Vidal Poy, enguany a 
les files del Eagles (Califòrnia)

Gala de l’Esport Local 

ULLDECONA

Pel què fa a les entitats guardo-
nades pel foment de l’esport, 
han estat: Penya Barcelonista, 
Escola Ramón y Cajal, Kilian 
Minguet Team, Club Twirling 
Ulldecona, Institut Manuel Sa-
les i Ferré, CF Ulldecona i Es-
cola de Futbol Base Ulldecona, 
Twirling La Vie, Club Joventut 
Secció Tennis Taula, Centre 
Excursionista – Sudactiu, RMG 
Futsal Ulldecona i també en 
aquest apartat s’ha premiat a 
cinc dinamitzadores del Pla 
Català de l’Esport a l’Escola pel 
seu treball fomentant l’esport i 
els hàbits saludables. Elles són 
Laya Monterde, Joana Pine-
da, Lucy Poy, Aina Sans i Laia 
Juan. Es van fer tres menci-
ons especials: a Josep Ramon 
Sanahuja, a Marc Roca Itarte 
i al Juvenil del CF Ulldecona. 
L’entrega de guardons va anar 
a càrrec del representant ter-
ritorial de l’esport, Joan Lluis 
Barberà, el regidor d’esports 
Albert Palacios, i l’alcaldessa 
d’Ulldecona, Núria Ventura.

Aquest cap 
de setmana
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ASCÓ
Festa Major 

d’Hivern
Móra d’Ebre va celebrar el 
cap de setmana passat i fins 
dimarts, la festivitat en honor 
a Sant Antoni. La Festa Ma-
jor d’hivern. Així mateix, es va 
iniciar també la IX Ruta Tapa 
Porca. 
Entre els actes programats, 
va destacar la XVIII Festa de la 
Clotxa que va fer-se dimarts, 
dia de Sant Antoni, quan tam-
bé es va efectuar la benedic-
ció dels animals i la cercavila 
de carrosses i carruatges, a 
més de l’homenatge a la pa-
gesia.

MÓRA D’EBRE

Sant Antoni: Festa Patrimonial d’Interès Nacional
Ahir dijous Ascó va donar el tret 
de sortida a la seva Festa Major 
d’hivern, després de dos anys 
marcats per les restriccions. La 
tradicional recollida de llenya, 
al matí, i el repic de campanes i 
l’inici de la plega van marcar  el 
tret de sortida dels actes. 
Avui divendres, es viuran els 
actes més tradicionals amb la 
processó dels Tres Tombs i la 
missa en honor al patró dels 
animals. A la 1 del migdia, es 
farà la primera de les tres cor-
rides, les tradicionals cursos de 
cavalls, matxos i rucs. De cara 
a la tarda, s’ha programat la 
inauguració de l’exposició To-
cant fusta i el pregó, que anirà 
a càrrec de Robert Vinyes. 
A la nit, es podrà gaudir d’un 
sopar amb la tradicional clot-
xa, un espectacle sorpresa en 
clau d’humor. A les 11 de la nit, 
la plaça de l’Església s’omplirà 
de balladors de jotes. 
La gresca seguirà al Casal Mu-
nicipal, amb el ball amb l’Or-
questra Metropol i els DJ Hoc-
hi i Trapella.

Tal com informa Diari Més, la 
missa en honor a Sant Sebastià 
donarà el tret de sortida als actes 
de demà dissabte, que seguiran 
amb les segones corrides. Diu-
menge, l’últim dia de Festa Ma-
jor, s’inaugurarà el mural de Sant 
Antoni al carrer dels Clots i se-
guidament se celebrarà l’última 
de les corrides. 
En acabar, hi haurà un ball de 

vermut amb aperitiu per a tot-
hom. Les jotes al voltant de la 

Avui divendres es 
viuran els actes més 
tradicionals amb la 
processó dels Tres 

Tombs

Aquest dimecres, la Via Verda de la Terra Alta fou protagonista a la Fira Interna-
cional de Turisme FITUR durant la ponència que es va fer a l’estand del ministeri 
d’Agricultura on, al llarg d’aquesta cita, també es promociona la xarxa Caminos 
Naturales de l’estat.
Representants del Consell Comarcal de la Terra Alta van posar de manifest la 
importància de la Via Verda com a principal recurs turístic del territori. Durant 
la ponència, es va destacar especialment els paisatges i l’entorn natural per on 
discorre la Via Verda, així com la importància d’aquest actiu turístic en el desen-
volupament econòmic de la comarca.
Durant la resta de la jornada, els consellers comarcals Assumpció Anguera i 
Francesc Sabaté van mantenir diferents contactes amb representants polítics 
del territori i amb tot un seguit d’empreses de serveis per presentar l’àmplia 
oferta turística de la Terra Alta.
Més informació de FITUR a les planes 15 i 6.

La Via Verda de la Terra Alta, 
protagonista de la jornada a FITUR

foguera de la plaça de l’Església 
tornaran a la tarda. 
La festivitat clourà amb l’últim 
sopar de Festa Major, un espec-
tacle i l’última ballada de jotes.
Una de les novetats és l’edició 
de la Petita Història de la Festa 
de Sant Antoni, un llibre il·lustrat 
per Pilarín Bayés amb text de la 
riba-rojana Pilar Romera. (A la 
imatge). Més info a plana 12 i 13.
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efectiva al tram final de l’Ebre. 
Animen ara a reclamar-ho i, 
així, poder destinar els recursos 
a garantir l’arribada de sedi-
ments o inversions energèti-
ques al Delta. (ACN)

ROQUETES

“CUIDA’M i... cuidaràs Ro-
quetes!” és la campanya que 
l’àrea de Gestió Ambiental, 
regida per Sònia Andrade, ha 
posat en marxa una campa-
nya per a conscienciar i sen-
sibilitzar als veïns sobre la re-
collida d’excrements canins 
i l’ús de pipicans municipals. 
Segons informa Antena Caro, 
la campanya al·ludeix a la im-
portància de mantenir nets els 
carrers, parcs, jardins i espais 
públics del municipi. L’Ajun-
tament promou la inscripció 

Campanya per a una tinença 
d’animals responsable

TIVENYS

El plenari aprova el nou Pla Local de Joventut, el 
qual es projecta fins a l’any 2026

La sessió plenària del mes de ge-
ner ha estat marcada per l’apro-
vació del Pla Local de Joventut 
de Deltebre. Un full de ruta que 
contempla fins a 89 activitats di-
rigides per al jovent de Deltebre
i que es projecta fins a l’any 
2026 com un document, com 
ha remarcat el portaveu del Go-
vern, Andreu Curto, que “impul-
si totes aquelles polítiques que 
permetin dinamitzar el jovent i 
que els acompanyi en aquelles 
qüestions i inquietuds que els 
afecten en el seu dia a dia”.
D’aquesta manera, les 89 acci-
ons detallen qüestions rellevants 
com la formació, l’ocupació, 
l’emprenedoria, la salut mental 
i benestar emocional, la sexu-
alitat i relacions afectives, l’im-
puls de polítiques LGBTI+, l’oci 
i la sostenibilitat. El Pla neix d’un 
procés de participació entre el 
jovent per així detectar, conjun-
tament, la situació, necessitats i 
propostes. Entre les diferents
sessions, tallers i enquestes re-
alitzades, en total han partici-
pat al voltant de 500 joves de 

Deltebre. La recuperació de la 
Cambra Arrossera de La Cava, 
mitjançant una subvenció dels 
fons Next Generation, permetrà 
desenvolupar amb major defini-
ció el Pla Local de Joventut de 
Deltebre, ja que aquest espai, 
entre altres, esdevindrà un punt 
de trobada i de cohesió per al 
jovent del municipi i serà seu 
del futur Punt d’Informació Ju-
venil.
El document també planteja la 

DELTEBRE

Un full de ruta que 
contempla fins a

 89 activitats 
dirigides per 

al jovent 

dels animals domèstics al 
cens municipal. I d’esta forma 
es reparteixen 2.000 kits a les 
persones propietàries de gos-
sos per ajudar-les a complir 
amb la tasca de recollir les ca-
ques de les seves mascotes. I 
per fomentar que les persones 
propietàries d’un gos  puguin 
inscriure el seu animal al regis-
tre, se’ls ofereix gratuïtament 
el dispensador amb bosses i el 
tríptic informatiu per aprendre 
a tenir-ne cura i educar al seu 
animal de companyia. 

L’associació Sediments ha ins-
tat les comunitats de regants 
així com les administracions 
ebrenques i catalanes a recla-
mar a Endesa el 25% de l’ener-
gia reservada que generen les 
centrals hidroelèctriques del 
tram final de l’Ebre per inver-
tir-lo, principalment, a la pre-
servació del Delta. L’entitat ha 
presentat al Ministeri per a la 
Transició Ecològica una peti-
ció d’informació relativa al seu 
lliurament en el cas dels pan-
tans de Mequinensa, Riba-ro-
ja d’Ebre i Flix. Recorden que, 
malgrat tractar-se d’una obli-
gació inclosa en els títols con-
cessionals, mai s’ha arribat a fer 

Insten regants i institucions 
ebrenques a reclamar el 

25% de l’energia reservada 
de les hidroelèctriques 

d’Endesa

El municipi del Baix Ebre va 
celebrar la festivitat de Sant 
Antoni. I una vegada passades 
les festes, l’ajuntament ha co-
municat que “estem molt sa-
tistets de poder anunciar l’inici 
de les obres del futur gimnàs 
municipal. Aquestes obres 
compten amb un import de 
despesa total de 93.049,00 
euros. La durada aproximada 
serà de tres mesos. L’objectiu 
és dotar al nostre poble d’un 
nou servei per al conjunt de 
veïns i veïnes. Dinamitzar les 
instal·lacions durant tots els 
mesos de l’any”.

creació del Consell de Joves, 
un òrgan que, segons Curto, ha
de facilitar i vetllar per “la imple-
mentació d’un Pla que és realis-
ta i que neix fruit del treball i
d’una anàlisi crítica de l’anterior 
document”. 
En el marc de la seva interven-
ció, el portaveu d’ERC Delte-
bre, Joan Alginet, ha explicat 
que “impulsar un Pla està molt 
bé. Però totes aquestes accions 
proposades s’han de realitzar, ja

AMPOSTA

PAÜLS
La setmana passada Paüls va 
celebrar els actes de Sant An-
toni i l’agermanament amb 
Albocàsser (Castelló). “Una 
setmana molt intensaq ue va  
començar el dimecres de la 
setmana passada fent el pa-
noli. I el diumenge es va fer 
benedicció dels animals a la 
Plaça Major i a la tarda l’es-
pectacle de música, ball i te-
atre a càrrec del Grup de Ball 
Jota Planera de Santa Bàrbara, 
que va posar el punt final a la 
festa. També es va poder veu-
re l’exposició “Dones rurals, 
dones de les Terres de l’Ebre”.

El Pla Local de Joventut es va 
aprovar al plenari de Delte-
bre amb el vots favorables del 
grup d’Enlairem, amb l’absten-
ció del regidor del PSC i amb 
el vot contrari d’ERC Deltebre. 
Més enllà del Pla Local de Jo-
ventut, el plenari municipal 
també va aprovar l’adhesió en 
una agrupació de sol·licitants 
per a la presentació de la sol-
licitud del PERTE de digitalit-
zació del cicle urbà de l’aigua, 
la modificació del catàleg de 
masies i construccions en sòl 
no urbanitzable del POUM, i 
també l’inici de la liquidació 
de la concessió del Complex 
Esportiu. Finalment, i en rela-
ció amb les mocions, les dues 
propostes presentades per 
ERC Deltebre van ser rebutja-
des amb el vot favorable d’ERC 
Deltebre i el PSC Deltebre, i el 
vot contrari d’Enlairem. Les 
mocions sol·licitaven la reha-
bilitació de la Cambra Agrària 
de Jesús i Maria i el foment de 
l’ús de la bicicleta.

MOCIONS

que si no es fan, com va succeir 
en el darrer Pla de Joventut, és 
una presa de pèl per als joves
del municipi”.

L’associació 
Sediments vol 

que aquest recurs 
reconegut a les 

concessions ajudi a 
preservar el delta de 

l’Ebre
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sitiva del 2022 quan l’exercici 
s’ha tancat amb una ocupació 
del 52,4% arreu de la demarca-
ció, només dos punts per sota 
de l’any 2019. En el cas de les 
Terres de l’Ebre, s’ha superat les 
xifres de fa 3 anys. A la imatge, 
la presidenta de la Diputació de 
Tarragona, Noemí Llauradó, i la 
presidenta del Patronat de Tu-
risme, Meritxell Roigé, van as-
sistir dimecres a la fira.

El Departament d’Acció Cli-
màtica ha tret a licitació el 
projecte constructiu de la 
xarxa de reg de la Zona 1 del 
canal Xerta-Sénia i la seva po-
sada en servei per 2,89 milions 
-IVA inclòs-. 
L’execució de l’obra ha de 
permetre els primers pagesos 
adherits al regadiu, amb unes 
186 hectàrees de conreu als 
termes municipals de Xerta i 

Licitació i posada en marxa del 
reg de la Zona 1 del canal 

Xerta-Sénia

La IV Nit de la Comunicació reconeixerà vuit 
professionals del periodisme i lliurarà per primer 

cop el Premi Talent 2023

AVUI

Aldover, puguin començar a 
regar els seus camps des de 
principis de 2024, segons pre-
veu la Comunitat de regants 
del canal Xerta-Sénia. Les 
obres, que haurien de comen-
çar dins d’enguany, tenen una 
durada prevista de vuit mesos 
i inclouen també el manteni-
ment de la captació, de la im-
pulsió, del canal executat i del 
bombament del sector 1.

Les marques turístiques Costa 
Daurada i Terres de l’Ebre es 
promocionen a la Fira Inter-
nacional de Turisme, FITUR, 
que se celebra fins diumenge 
a Madrid. Un total de 28 ens 
públics i privats del Camp de 
Tarragona, Baix Penedès i Ter-
res de l’Ebre hi participen. La 
Costa Daurada i les Terres de 
l’Ebre esperen que aquest 2023 
continuï amb la tendència po-

La marca turística Terres de 
l’Ebre supera les ocupacions 

d’ara fa tres anys

FITUR

L’alcalde Francesc Arasa es 
tornarà a presentar a les elec-
cions municipals de l’Ampolla, 
i ho farà com a candidat pel 
partit polític Junts. “Crec que 
aquest és el partit que millor 
defineix la nostra manera de 
fer, i el que millor ens repre-
senta com a identitat de país i 
de poble”, explica Arasa. El cap 
de llista de Sumem per l’Am-
polla – Junts compta amb una 
dilatada experiència al capda-
vant del consistori.  “Estar com 
a màxim representant del teu 
poble natal, és un dels majors 
privilegis que m’ha donat la 
vida, i que gràcies a la confian-
ça que em demostren les am-
polleres i ampolleros, fan que 
avui tingui la mateixa il·lusió del 
primer dia per treballar i acon-
seguir nous reptes per tal que 
l’Ampolla continuï sent aques-
ta població capdavantera i de 
referència a les nostres terres”, 
assegura a ebredigital.cat.

XERTA

La festa s’iniciarà a 
les 20 hores amb els 

diferents 
homenatges

terres de l’ebre

Avui divendres 20 de gener la 
Demarcació de Terres de l’Ebre 
del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya (CPC) celebra un 
dels seus actes més impor-
tants, la Nit de la Comunica-
ció.  Esta festa anual vol ser de 
periodistes i per a periodistes i 
serveix per a reconèixer la tra-
jectòria de professionals del 
sector de la comunicació que 
han treballat a diferents mitjans 
a l’Ebre en diferents èpoques. 
Enguany hi ha vuit guardonats. 
En esta quarta edició es lliurarà 
per primer cop el Premi Talent 
que recollirà la jove periodista 
Joanna Pardos.
Els vuits professionals ebrencs 
que rebran el seu reconeixe-
ment avui divendres són la po-
lifacètica Lluïsa Bertomeu de 
Deltebre, ha treballat en prem-
sa escrita, ràdio i televisió; Jo-
sep Garriga, fill de Gandesa, on 
va fundar l’emissora municipal 

a més d’haver treballat en di-
ferents mitjans nacionals; la 
televisiva Karmele Marchante 
que també ha trepitjat tots els 
mitjans; els germans Ramon 
i Emèlia Miravall, ella va ser la 
primera locutora de Ràdio Tor-
tosa i ell col·laborador d’este 

mitjà uns anys més tard; Jo-
sep Parrot que va ser un dels 
locutors dels inicis d’Ampos-
ta Ràdio; Manel Ramon al cap 
d’Amposta Ràdio des de fa 
molts anys i col·laborador de 
les televisions locals, entre al-
tres; el mediàtic i professor 

Pepe Rodríguez, i la veu radio-
fònica flixanca Vera Talarn.
La IV Nit de la Comunicació 
tindrà novament com a marc 
l’Hotel Corona de Tortosa. La 
festa s’iniciarà a les 20 hores 
amb els diferents homenatges, 
que inclouen un acte de ben-
vinguda als vuit col·legiats i col-
legiades ebrencs que el darrer 
any han entrat a formar part 
del CPC. Seguidament, tindrà 
lloc un sopar de germanor que 
vol ser un espai relaxat on els 
periodistes puguen compartir 
experiències i complicitats.

Francesc 
Arasa es 

presenta com 
a alcaldable a 
l’Ampolla per 

Junts

Aquest dimarts, 17 de gener, 
ha mort a les Terres de l’Ebre 
l’activista LGBTI i filòleg Fer-
ran Miquel Benaiges Pallarés 
(Tortosa, 1989) com a con-
seqüència d’una leucèmia. 
Ferran Miquel ha estat un 
referent i dinamitzador del 
moviment LGBTI a les Terres 
de l’Ebre, com a impulsor de 
diferents mobilitzacions i el 
2015 va participar en la fun-
dació de l’associació LGBTI 
de les Terres de l’Ebre, LG-
TeBre, de la qual en va ser el 
primer president. També ha 
estat membre de l’assemblea 
Atzagaia, col·laborador ha-
bitual del Fanzine ‘La Lloca’ 
i conductor del podcast de 
cultura catalana ‘El Llimoner’.

Mor l’activista 
LGBTI i filòleg 
tortosí Ferran 

Miquel 
Benaiges
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CAMARLES ÉS 
HOLLYWOOD 

Si hi ha un club que admiro 
d’estes comarques és el 
Camarles, club d’una població 
que amb només 3000 habi-
tants ha aconseguit estar en el 
pòdium dels millors. A hores 
d’ara, és l’equip més veterà 
a la segona catalana, amb 9 
campanyes consecutives. A 
la seva seu hi ha dos clubs el 
Camarles i el Futbol Formatiu 
que té la seva pròpia estruc-
tura. Fa uns anys van triar 
Camarles per al seu projecte 
per intentar professionalitzar 
el futbol base ebrenc. Tot el 
món sap que la cantina del 
Camarles és de les millors 
d’aquestes comarques, sempre 
hi ha gent, 200 entrepans 
algun dia es fan, i amb això 
equilibren el pressupost del 
club. Tenen un home únic, José 
Bertomeu, porta gairebé tota 
la vida, ha fet de tot menys 
president: entrenador, coor-
dinador, secretari... és el rei. 
Enguany tenen la satisfacció 
que  al primer equip han estat 
convocats 9 jugadors de casa 
i el filial està fent història, se-
gon a 4a catalana. Corren bons 
temps en aquest club. Veurem 
si amb Futbol formatiu el 
Camarles pot créixer i pot tenir 
un equip a Tercera Federació. 
De moment, Camarles és el 
Hollywood del futbol ebrenc, 
funciona a la perfecció. Felici-
tats a aquest club, al president 
i junta i al gran Bertomeu que 
passa en pocs mesos publicarà 
la història del seu club. Un club 
sanejat, serio i que compleix el 
que promet. 

CELMA

EL PARTIT LA 
GALERA-ALCANAR
Antonio Morales, tècnic de 
la Galera, ha volgut destacar 
esta setmana el fair play que 
va tenir l’Alcanar en el derbi 
de diumenge passat. Segons 
explica Morales (plana 21) el 
porter local va lesionar-se des-
prés d’una topada fortuïta amb 
un rival. No va poder seguir. 
Faltaven pocs minuts i la Galera 
ja havia utilitzat les finestres 
per poder fer canvis. Llavors, 
segons el mister de l’equip ga-
lerenc, l’Alcanar va fer un canvi 
perquè la Galera, a la vegada, 
pogués fer-lo també. Morales, 
un dels veterans del nostre 
futbol, estava molt agraït: “va 
ser un gran detall i vull dir-ho 
perquè es pugue saber. Està-
vem 1-2 i ells, tot i que quedava 
poc, haguessin pogut aprofitar 
la situació i tenir avantatge 
numèric. Però no van fer-ho. 
Això són valors i és esport”. 
He volgut avui aprofitar està 
circumstància i comentar-la 
perquè sembla que només es 
parla de quan hi ha batusses i 
incidències. I és cert que les hi 
ha. Però quan hi ha històries 
com esta, és bo destacar-la. 
¿Què cadascú ho veurà a la 
seua manera?. ¿Què hi haurà 
qui pensarà que no faria el can-
vi i aprofitaria la conjuntura? 
Segur. I estaria en el seu dret i 
ningú li podria recriminar. No 
obstant, si l’Alcanar, i segons 
Morales, va fer-ho, m’agrada 
remarcar-ho perquè l’esport és 
molt més gran que els partits 
amb incidències. De fet, n’hi ha 
molts més sense incidències 
que no pas amb elles. 

MICHEL TERCERA FEDERACIÓ
La Rapitenca incorpora a 
Gerard Verge

Minut 91 
Dilluns a les 22 h 

Dimarts a Esports TE: 20h
Dimarts  22.30 h 

Dimecres a Esports TE: 20h

El senienc Gerard Verge portava 
setmanes entrenant amb la Ra-
pitenca, a l’espera de poder re-
bre una proposta de categoria 
superior que li anés bé. Verge 
ja va jugar a la Rapitenca anys 
enrere, quan era juvenil i ja va 
debutar al primer equip. Avança 
el mercat d’hivern i les propos-
tes que ha tingut no l’han seduït 
i, davant la insistència de la di-
recció tècnic del club, ha fitxat 
finalment amb la Rapitenca per 
ajudar a l’equip en esta segona 
volta del campionat. Una incor-
poració de luxe i  propera, que 
anirà força bé. 
L’equip rapitenc, el dia del de-
but del mister Carlos Rios a 
casa, va guanyar el San Cristo-
bal, un dels primers classificats 
(1-0). Un pas endavant ferm per 
poder tenir esperances de per-
manència. L’equip va ser intens 
i pràctic en defensa. El gol el 
va fer Omar al 34 de la segona 
meitat. L’equip rapitenc va sa-

ber després conservar l’avantat-
ge davant d’un S. Cristobal que 
a la represa va pressionar més 
amunt però que no va generar 
excessiu perill. També va ser 
perquè la Rapitenca va mostrar 
ofici i no va tenir fisures en de-
fensa. El gol i la victòria van ser 
llargament celebrats després de 
dos mesos sense guanyar. Fou 
la tercera victòria. Amb ella, hi 
ha motius per somiar amb la 
salvació tot i que segueix com-
plicada. 
Carlos Rios, el mister, va co-
mentar que “vam guanyar a un 
gran equip, molt fort físicament, 
El resultat és molt important 
perquè els jugadors puguin 
creure amb la feina que estem 
fent i puguin tenir confiança per 
sortir del lloc on ens trobem”. 
Daniel Ekedo, un dels darrers 
fitxatges, va debutar. No va po-
der-ho fer per temes burocrà-
tics  Chico Diaz. La Rapitenca es 
desplaça diumenge a Badalona. 

L’Ascó visitarà el Valls
L’Ascó va empatar en la jornada 
passada contra un dels primers 
classificats, el Santfeliuenc (2-
2). Els asconencs van refermar 
la línia ascendent dels darrers 
partits.
L’equip de Jordi López va co-
mençar amb convicció i va tenir 
les primeres ocasions. El partit, 
però, amb els minuts, va entrar 
en una fase d’anades i tornades. 
D’un córner favorable a l’Ascó 
es va passar a una contra que 
els visitants van saber rendibilit-
zar amb el 0-1. Però l’Ascó ac-
tualment té més recursos i està 
reforçat. Marc Blanch i Nacho, 
amb dos gols en accions amb 
talent, van remuntar abans del 
descans. A la represa, el partit 
va seguir obert, potser mas-
sa. El Santfeliuencc va empatar 

però l’Ascó va tenir resposta i 
va gaudir d’un penal que no va 
ser xiulat, a més d’altres arriba-
des. També dir que el conjunt 
visitant, amb el partit trencat, 
va fer les seues. Al final, 2-2. Un 
empat que cal valorar-lo per 
l’entitat del rival. L’Ascó no va 
poder guanyar però va fer un 
punt i seguit en la millora dels 
darrers partits. En la propera 
jornada, es desplaça a Valls, per 
enfrontar-se novament amb un 
conjunt capdavanter. L’Ascó ha 
fet una incorporació: Emmanu-
el Boateng (Alpicat).

El derbi de la Segona catalana entre la Sénia i l’Ulldecona es podrà 
veure per streaming en directe per la televisió de la Federació Cata-
lana, diumenge 16.30 hores.

La Sénia-Ulldecona, per la FCF TV

TERCERA FEDERACIÓ 

Badalona-Rapitenca dium. 17h

PRIMERA CATALANA

Valls-Ascó diumenge 12.30h

SEGONA CATALANA

Dissabte: Catalònia-M Nova 16h

Diumenge: J i Maria-Pobla 16h

R Bítem-Ampolla 16h

La Sénia-Ulldecona 16.30h

Camarles-Ebre Escola 16.30h

Tortosa-Aldeana 17h

TERCERA CATALANA: 

Dissa: S Bàrbara-Masdenverge 
15.45h

Rapitenca B-Amposta 16h

Roquetenc-J i Maria 16.45h

Tortosa-Ametlla 19.30h

Diumenge: Xerta-Benissanet 12h

Godall-Gandesa 15.45h

Perelló-Flix 16h

Corbera-la Cava 16.30h

QUARTA CATALANA

Avui: Alcanar-Ametlla B 20.30h

Dissab: Tivenys-J i Maria C 15.15h

La Cava B-Ginestar 15.30h

Gandesa B-Camarles B 16.30h

Amposta B-la Galera 17h

Catalònia-Fatarella 18.15h

Diumenge: 

Pinell-S Jaume 15.45 h

Olimpic-Aldeana 16.30h

LA PROPERA

Boateng (Alpicat), 
darrer fitxatge de 

l’Ascó

La Junta Electoral de la Federació Catalana de Futbol, dilluns pas-
sat, va acordar de fixar el dilluns 13 de febrer, com a data de l’acte 
de les noves votacions per l’elecció del president i la  directiva. 
La votació va estar forçada per la resolució del Tribunal Català de 
l’Esport que va dictaminar repetir l’acte de votació després de con-
siderar nuls 175 vots de les anteriors eleccions que van donar la 
victòria a Joan Soteras.

Votacions a la Federació Catalana
Jordi Roca ha deixat de ser el tècnic de la Cava. Des del club s’ha informat que ha estat una qüestió de 
funcionament dels entrenaments, més que no pas per resultats. Roca ha hagut d’acceptar la decisió tot i 
no estar d’acord. “El funcionament dels entrenaments era el mateix que les temporades anteriors. No ho 
puc entendre. I de resultats en 43 partits que he estat a la Cava s’han sumat 30 victòries, 10 empats i no-
més hem perdut 3 partits. Tot i que se’ns han escapat alguns punts, ara estem en l’Amposta a la segona 
plaça”. La Cava està fent gestions per confirmar l’entrenador. Roca estarà dimarts a Minut 91, a Canal TE.  

Jordi Roca, destituït com a mister de  la Cava

El partit 
de Canal TE:

 

Rapitenca B-Amposta 
diumenge 13.30 i 23 h
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DERROTA AL CAMP 
DE L’ARBOÇ (3-1)
El Jesús i Maria va perdre en la 
seua visita al camp de l’Arboç 
(3-1). Tot i la derrota, i la pèrdua 
del golaverage particular, les 
opcions estan intactes i el Jesús 
i Maria depèn d’ell per entrar al 
play off d’ascens. 

Lluís Fornés, mister del Jesús 
i Maria, del partit de dissabte, 
comentava que “la primera 
meitat va ser molt igualada, 
disputada amb molt de ritme. 
Els dos equips vam generar 
possibilitats però va ser l’Arboç 
qui va marcar abans del des-
cans. A la represa, vam sortir 
un xic desconcertats i en pocs 
minuts ens van fer dos gols que 
van complicar molt la confron-
tació. Malgrat això, vam reacci-
onar i vam fer el 3-1, lluitant per 
entrar en el partit, però no va 
ser possible. Cal dir que l’Arboç 
va disposar d’espais, amb el 
3-1, i va generar ocasions que 
va evitar Marc Masdeu, amb 
encert”. 

El Jesús i Maria rebrà diumenge 
vinent a la Pobla de Mafumet B 
en un partit que pot acostar-lo 
al play off en el cas de guanyar. 
Seria una gran notícia per al 
conjunt partidalenc. Cas d’as-
solir plaça al play-off d’ascens, 
les Terres de l’Ebre tindrien 5 
representants en una segona 
fase en què hi haurà 8 equips 
per lluitar per l’ascens. 

UD JESÚS I 
MARIA

SEGONA CATALANA

MESSI VA 
VISITAR LA 
SÉNIA, EN EL 
PARTIT CONTRA 
EL CAMARLES 
(1-0)

La Sénia va sumar la tercera 
victòria de la temporada, con-
tra el Camarles. Un triomf molt 
necessari i que premia la pro-

gressió de l’equip. Un gran gol 
de Marc Lleixà, avançada la re-
presa, al pur estil Messi, supe-
rant rivals a la frontal de l’àrea, 
amb eslalons, i driblant a Aitor 
porter rival. Un gol de bande-
ra i triomf per a la il.lusió del 
jove equip senienc, il.lusionant 
a l’afició per a poder lluitar per 
la permanència. Per això falten 
més punts i el triomf era vital, 
per tenir més opcions al play 
off de descens, en la segona 
fase del campionat.
Des de la Sénia es valorava “el 

treball de l’equip i un triomf 
que va ser molt important”. 
Des de Camarles es conside-
rava que “vam anar de més a 
Menys. A la primera vam tenir 
més control del joc i també 
un parell d’opcions clares per 
marcar mentre ells van gene-
rar poc excepte un tret creuat. 
A a la segona meitat ja vam 
tenir poques opcions. Vam te-
nir poca profunditat. La Sénia, 
quan el partit a la represa va 
tenir amb anades i tornades, 
es va trobar més còmode i va 

resoldre aprofitant una jugada 
a la frontal de l’àrea  en la que 
natros vam estar tous en de-
fensa”. La Sénia, amb les piles 
carregades, rebrà l’Ulldecona 
en el derbi. Els dos equips, 
per motius diferents, neces-
siten els punts. La Sénia per 
tenir-ne més de cara al play 
off de descens. L’Ulldecona 
per tenir-ne més de cara el 
play off d’ascens. El partit serà 
transmès per streaming en di-
recte per la televisío de la Fe-
deració. 

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

40
27
35
25
18
24
21
20
20
10

18
12
18
12
31
21
35
35
36
32

32
31
30
28
20
18
17
17
10
6
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1. Canonja
2. Pobla
3. J i Maria
4. Morell
5. Arboç
6. Roda Berà
7. Vilaseca
8. Salou
9. Vendrell
10. Riudoms

38
27
29
20
29
22
19
22
11
16

13
13
30
20
28
25
19
34
29
22

38
28
24
21
19
19
17
17
14
12
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El Tortosa segueix líder, en 
guanyar a l’Ampolla
El Tortosa va guanyar 0-3  al 
camp de l’Ampolla. Va encarri-
lar el triomf a la primera meitat, 
amb els gols de Yassine i Keba, 
que tornava a l’equip. L’Ampo-
lla, al primer temps, va tenir les 
seues opcions, però no va op-
der concretar-les. A la represa, 
el Tortosa va dominar i va sen-
tenciar amb un gran gol de Miki, 
que va rematar amb qualitat una 
centrada excepcional de Dome. 
L’Ampolla, que ha fet un fitxat-
ge esta setmana, no va poder 
reaccionar i continua en línia 
descendent. El Tortosa, amb sis 
victòries seguides, segueix líder  
ja s’ha classificat per al play off 
d’ascens.
Mario, mister de l’Ampolla, ad-
metia que “el Tortosa està en 
un bon moment i a natros, en 
canvi, ens costa molt aprofi-

tar les ocasions que generem. 
Al primer temps, vam tenir les 
nostres però no vam marcar i 
ells sí que van fer-ho. Res a dir, 
el Tortosa va ser superior. Se-
guirem treballant per revertir la 
situació, ja de cara al play-off”. 
L’Ampolla referma la confiança 
amb l’equip i el cos tècnic per 
canviar la dinàmica.
 Jordi Fabregat, tècnic del Tor-
tosa, “vam reaccionar pel que 
fa al joc, respecte el diumen-
ge anterior, però encara hi ha 
aspectes que hem de millorar, 
perquè si bé vam ser eficaços 
en moments puntuals, hem de 
tenir més claredat en els darrers 
metres per seleccionar les més 
correctament les darreres pas-
sades. En tot cas, valoració po-
sitiva del partit i de la millora pel 
que fa a l’anterior”.  

Estrena amb victòria 
aldeana, contra el Cata
L’Aldeana va guanyar el Catalò-
nia (4-1) el dia de la inauguració 
oficial de la nova gespa. El Cata, 
per la seua part, va acabar molt 
molest per les decisions arbi-
trals. Páez va avançar l’Aldeana, 
però Aleix Robert va empatar 
pels visitants. En afegit de la pri-
mera meitat, l’assistent va inva-
lidar un gol al jesusenc Aleix. A 
la represa, el vent va bufar amb 
força i l’Aldeana va traure rendi-
ment, en tenir-lo a favor. Aleix 
Salvadó va marcar el 2-1. Poste-
riorment, el Cata va reclamar un 
penal, per unes mans de Didac. 
Amb els minuts, el Cata va dei-
xar espais i Xavi Anell va saber 
definir amb el 3-1. Els jesusencs 
es van quedar amb deu i el partit 
va quedar decidit. Al final, amb 
el duel trencat, Badia va em-
pènyer un servei de Didac per 

establir el 4-1. Amb l’Aldeana 
va debutar Pau Valmanya, pro-
cedent de la Cava. Ferran Simó, 
mister de l’Aldeana, valorava el 
partit i la classificació pel play-
off. La nota negativa va ser la 
lesió de Barri, que s’afegeix al 
llistat de baixes. Aleix també es 
va lesionar pel Cata que també 
presentava diverses baixes, en-
tre elles la d’Isaac. Pau Alegria, 
mister del Catalònia, va dir que 
“ha pesat que el Catalònia era 
l’equip visitant, en determinades 
decisions arbitrals que van in-
fluir en un resultat que fou molt 
abultat”.

El R-Bítem millora però 
guanya contra l’Ebre Escola
Ebre Escola i Remolins Bítem 
van empatar (1-1), un punt que 
no satisfà als visitants que van 
fer moltes coses bé, però que 
no van ser suficients per gua-
nyar. L’Ebre Escola va anar a 
ratxes; a la primera meitat no 
va estar gens còmode. El Bítem 
va controlar millor el partit. Van 
haver-hi poques ocasions, la 
més clara fou per als visitants 
ja poc abans del descans. I els 
de Bítem van avançar-se a l’inici 
de la represa, aprofitant que els 
locals van estar poc intensos. 
Amb el 0-1, l’Ebre va reaccionar 
i va tenir els millors 15 minuts, 
fent Povero l’empat. Posterior-
ment, el partit va trencar-se i 
van haver anades i tornades, 
però sense ocasions clares. 

Amb l’empat, l’Ebre està a punt 
de confirmar la presència en 
el play off d’ascens. Li falta un 
punt. 
Balart, tècnic de l’Ebre, admetia 
que “al primer temps vam estar 
espessos. Vam reaccionar al se-
gon arran del 0-1. Vam empatar 
però després vam anar perdent 
la insistència una vegada el 
partit va obrir-se i es va tren-
car. Empat que cal considerar 
just”. Subi, del Bítem, també va 
dir que “l’empat fou just en un 
partit en què sobre tot al primer 
temps vam jugar ben posats. La 
llàstima fou que a la represa, 
quan millor estàvem, arran d’er-
rades nostres, ens van fer l’em-
pat. Seguim millorant però el 
triomf encara no arriba”. 

Sergi Fuertes, del Móra la 
Nova, va aturar 3 penals
El  partit Ulldecona-Móra la Nova 
passarà a la història com  el partit 
en què un porter, Sergi Fuertes 
del Móra la Nova, va aturar 3 pe-
nals. Increïble però cert. Malgrat 
això, els moranovencs van cau-
re a darrera hora, al camp d’un 
Ulldecona que ja ha certificat 
plaça de play-off d’ascens (2-1). 
El partit va ser molt interessant. 
Primera meitat igualada i ober-
ta, amb un Mora la Nova molt 
intens en la pressió i creant les 
seues ocasions. De penal, es va 
avançar.  Selu va aturar-lo però 
Agustí va marcar del rebuig. 
No obstant, un minut més tard, 
Marc Blasco va empatar. El partit 
va embogir. Un penal molt rigo-
rós va ser el primer que va atu-
rar el porter visitant, que també 
va evitar el rebuig. A la represa, 
l’Ulldecona va fer un pas avant 
i va jugar més a camp contrari. 

El Móra la Nova va haver de fer 
un pas enrere. L’àrbitre va xiular 
penal per unes mans de Guiu. 
Fuertes va aturar-lo. I encara n’hi 
hauria un tercer amb un penal 
xiulat per una acció del propi 
Fuertes  al limit de l’àrea. El por-
ter va tornar a aturar-lo. I també 
la segona opció. Va ser l’heroi. Ja 
al final, arran d’una falta penjada, 
Eric va marcar el 2-1 definitiu. 
Gerard Capera, tècnic de l’Ullde-
cona, es mostrava satisfet per la 
segona part de l’equip i pel play-
off  d’ascens ja garantit. “Jugant 
com a la segona meitat, som 
competitius i lluitarem per estar 
el més amunt possible”. 
Ambrós, mister del Móra la 
Nova, lamentava la derrota a 
darrera hora tenint en compte 
que l’equip havia treballat molt 
i que va saber sobreposar-se als 
penals que li van xiular.

El Catalònia, 
molest per decisions 

arbitrals
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3A CATALANA

GANDESA, 4
TORTOSA EBRE, 0
El líder Gandesa continua ferm 
després de golejar el Tortosa 
Ebre. El partit es va decidir a la 
segona meitat.
Ivan Romeu, mister del Gandesa: 
“va ser un partit amb dos parts 
diferenciades. A la primera fins 
al minut 35 vam ser dominadors 
del joc. Natros vam marcar aviat 
i vam tenir paciència i, malgrat 
que ens va costar crear situaci-
ons de profunditat, vam generar 
diverses accions amb possibili-
tats per haver ampliat l’avantat-
ge, com una rematada d’Andreu 
i un tret al pal de Josep. Els dar-
rers 10 minuts del primer temps, 
el Tortosa va estar millor, tot i 
que ens vam saber protegir. A 
la represa, marcar aviat dos gols 
va deixar el partit bastant deci-
dit.  Natros vam seguir intensos 
en la pressió i això va propiciar 
diverses sortides. El Tortosa ja no 
va estar tan tancat i  això va per-
metre tenir més espais. Al final 
4-0 que va fer justícia al que es 
va veure durant el partit”. 
Òscar Rumense, tècnic del Tor-
tosa: “va ser un partit en el que 
sabíem que anàvem al camp del 
líder que només ha perdut un 
partit. Sabíem que havíem de 
competir i fer el nostre partit. El 
Gandesa va ser dominador tot i 
que natros van haver moments 
del primer temps que vam estar 
molt bé. No obstant, rebre el pri-
mer gol aviat ens va fer mal i això 
ens va fer sofrir durant el primer 
quart. Poc a poc l’equip es va 
calmar i va dur a terme el plan-
tejament que havíem fet. Al des-
cans vam arribar amb l’1-0. Però 
la sortida en tromba del Gandesa 
a la segona meitat, en 15 minuts 
fatídics per natros, van suposar 
3 gols que ja van sentenciar. No 
era partit de la nostra lliga però 
ha de servir per aprendre davant 
d’equips capdavanters”.  

LA CAVA, 1
SANTA BÀRBARA, 1
La Cava i Santa Bàrbara van em-
patar en un partit gris en el que 
els locals es van avançar arran 
d’un tret desviat per un jugador 
visitant. La Cava, al primer temps 
va dominar més el partit, tot i 
que sense excessiva claredat 
per generar situacions de perill. 
El Santa va tenir la seua ocasió 
als primers minuts i va jugar ben 
tancat, esperant més enrere. A 
més, amb un tret de Franklin, 
desviat pel cos d’Eloi, va empa-
tar. A la represa, la Cava va insistir 
però el Santa va ser més intens 
en la pressió. Els locals es van 

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

42
48
30
31
38
17
28
19
18
20
24
18
12
11
14
12

8
15
9
22
18
18
19
16
22
20
29
23
30
43
49
41

36
28
28
26
23
20
19
19
18
17
16
13
10
8
6
4
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quedar amb deu per una expul-
sió injusta de Sergi. Tot i inten-
tar-ho, ja va ser més complicat 
generar ocasions davant d’un 
rival treballador. Adri va tenir les 
més clara per als locals mentre 
el Santa, en una acció de Josep, 
va disposar de la seua oportu-
nitat. Al final, 1-1. Jordi Roca va 
deixar de ser el tècnic després 
del partit (vegeu plana 16)
Per la seua part, Jefrey, mister 
del Santa Bàrbara: “la prime-
ra part vam plantejar-la deixant 
la iniciativa  a la Cava, esperant 
més enrere i buscant la contra. 
El camp és molt gran i buscà-
vem fer un partit llarg. Al primer 
temps ells van dominar més pi-
lota però natros vam tenir con-
trol de joc. Ens van fer un gol 
en una acció en què la pilota es 
va desviar però va ser important 
empatar posteriorment amb un 
gol similar, amb una acció en 
què un defensa local també va 
desviar la pilota. A la represa vam 
apretar i vam ser més intensos, 
fent un pas avant en la pressió. 
L’equip va treballar molt bé. Molt 
satisfet per l’actitud. La Cava va 
tenir una ocasió i natros també. 
Empat que cal valorar positiva-
ment , al camp del segon classi-
ficat”. El Santa porta sis jornades 
sense perdre, 12 punts de 18. 
Demà rebrà el Masdenverge.

AMPOSTA, 12
CORBERA, 1
L’Amposta va golejar el Corbe-
ra i recupera la segona plaça. Al 
minut 28 el resultat ja era de 5-0 
i al descans es va arribar amb el 
7-1
L’equip ampostí visitarà demà 
la Rapitenca B, en el derbi. Un 
derbi que ha creat molta expec-
tació. Es jugarà a les 16 hores.
Marc López va fer 5 gols. Fer-
reres 3. Eric, Versiano, Arnau i 
Adrià van fer els altres.
El Corbera segueix sense poder 
reaccionar, en la penúltima pla-
ça. Està gestionant l’arribada de 
fitxatges però, fins ara, no s’han 
pogut concretar. Es confia en 
poder-ho fer aviat per revertir la 
dinàmica de l’equip. 

AMETLLA
BENISSANET
El partit no es va disputar per-
què, per motius diversos, el Be-
nissanet no va disposar en esta 
jornada de suficients efectius.

XERTA, 1
ROQUETENC, 0
El Xerta, després de 3 derrotes, va 
reaccionar amb un triomf contra 
el Roquetenc. Des del FC  Xerta: 
“partit molt disputat contra un 
rival molt competitiu. Va ser un 
duel molt igualat, disputat  i molt 
competit. Natros va ser impor-
tant que aviat ens vam posar per 
davant i això ens va donar molta 
confiança. Potser els 15-20 mi-
nuts posteriors al gol natros vam 
estar més posats, però sense ge-
nerar. Després, dins de la igual-
tat, el Roquetenc va tenir una 
mica més de presència en atac. A 
la represa va seguir la mateixa di-
nàmica. Ells van pressionar més 
i ens van fer perill en accions a 
pilota aturada. Guillem, el nostre 
porter, va estar molt encertat i 
l’equip, en general, va treballar 
molt defensivament. El Roque-
tenc va fer un travesser en una 
acció a pilota aturada. Natros 
vam patir tot i que en els darrers 
minuts, amb espais, vam fer di-
verses arribades per sentenciar. 
Victòria important i treballada. 
El nostre porter i el treball de-
fensiu de l’equip van permetre 
sumar el triomf davant d’un Ro-
quetenc que va tenir moments 
i que va poder merèixer alguna 
cosa més”. Miquel Campos, cap 
de premsa del Roquetenc: “se-
gona derrota seguida. Els locals 
van sortir amb més intensitat i 
ben aviat es van avançar al mar-
cador, al minut 7. Durant el pri-
mer temps els locals van tenir  el 
control del partit davant un Ro-
quetenc que no es va adaptar al 
terreny de joc i que no va xutar 
a porta en tota la primera part. 
Al segon temps els visitants van 
millorar amb els canvis i van tenir 
més domini i possessió de pilota, 
però costava combinar en atac 
davant un Xerta molt ben plantat 
defensivament. Van fer sensació 
de perill  en jugades a pilota atu-
rada tenint la més clara al minut 
74 amb una falta lateral que la va 
rematar molt bé de cap Gerard 
Cid, però el travesser va evitar el 
gol de l’empat”.

MASDENVERGE, 3
FLIX, 2
Masdenverge i Flix van oferir un 
bon partit, intentant jugar tot i 
l’estat del terreny de joc. El Flix, 
ben posat i àgil a la contra al pri-
mer temps, va avançar-se amb 
gol de Cristian. El Masdenverge 
va tenir resposta i va generar les 
seues opcions. I una genialitat de 
Cristian Arasa va ser l’empat. Va-
selina de Romario des de fora de 
l’àrea. A la represa, el partit va ser 
intens i vibrant, amb un Masden-
verge que va jugar més a camp 
contrari i que va pressionar més 
amunt. Una jugada polèmica va 
ser el 2-1. Va haver falta prèvia 
d’Edu, que va desplaçar a Gerard 
del Flix. Edu va assistir a Xavi que 
va fer el 2-1. El Flix va indignar-se 
i de les protestes Gerard fou ex-
pulsat. Malgrat això, els flixancos 
van aprofitar una indecisió del 
porter local per empatar. Gol 
de Tini, destacat durant el partit. 
El Masdenverge va insistir i una 
assistència de Cristian va culmi-
nar-la Xavi amb encert, marcant 
el 3-2. El Flix, amb deu, ja no va 
tenir forces i els locals van tirar 
d’ofici i van mantenir l’avantatge. 
El Masdenverge creix amb el tri-
omf i el Flix, amb 3 derrotes se-
guides, veu frenat el seu impuls. 
En tot cas, va fer una bona imat-
ge en el partit. 

PERELLÓ, 0
GODALL, 1
Era un partit amb doble valor en 
la lluita per la permanència. El 
Godall, amb gol de Joan Zara-
goza a darrera hora, es va em-
portar un triomf necessari per 
recuperar-se després dels dar-
rers resultats. El Perelló millora 
però va veure frenades les opci-
ons de fer un salt a la taula.   
David Cuéllar, mister del Perelló: 
“va ser un partit bastant igualat. 
Natros, d’entrada, vam parlar 
de com havíem de jugar davant 
d’un rival que avança molt la línia 
defensiva. És cert que vam tenir 
diverses opcions clares per ha-
ver marcat. Però no vam saber 
aprofitar-les. El partit va poder 
decantar-se cap el nostre cos-
tat fins que ja al final, arran d’una 
acció a pilota aturada, un llança-
ment de banda, ens va penalitzar 
en excés. També dir que amb el 
0-0 vam disposar d’una ocasió 
molt clara i amb el 0-1 vam po-
der empatar. Es va intentar però 
no va poder ser davant d’un rival 
que va fer bé la feina”.  
Juanjo Agustin, tècnic del Go-
dall: “partit bastant igualat amb 
més possessió i arribada del 
Perelló al primer temps. A la re-
presa, els canvis que vam fer van 
propiciar més arribades nostres. 
El partit va seguir igualat però al 
segon temps natros vam crear 
més ocasions. A 85 va arribar el 
gol en una jugada a pilota atura-
rada. Després vam tenir una altra 
ocasió. El resultat va ser el reflex 
de la segona meitat. Molt con-
tent pel treball dels jugadors. En 
defensa es va treballar molt se-
riosament, la qual cosa ens feia 
falta, i en atac vam aprofitar una 
de les opcions”. 

JESUS I MARIA B, 0
RAPITENCA B, 2
La Rapitenca va sumar la quar-
ta victòria seguida al camp del 
Jesús i Maria, en un partit molt 
disputat i que va estar obert fins 
el final, quan Girvinho va marcar 
el 0-2. A l’inici de la represa, En-
ric Rovira va fer en una contra el 
0-1. El Jesús i Maria va apretar i 
va tenir opcions, però no va po-
der empatar i al final va arribar la 
sentència. La Rapitenca s’enlaira 
en la lluita per la segona plaça. 
David Torres, del Jesús i Maria: 
“la Rapitenca va començar millor 
però natros vam anar de menys 
a més i vam acabar bé la primera 
meitat, tenint dos situacions per 
a poder empatar. A la represa, 
vam sortir una mica freds i arran 
d’una indecisió nostra, la Rapi-
tenca va fer el 0-1. Vam reaccio-
nar i vam tornar a generar situa-
cions per marcar. Com en altres 
partits, ens va faltar culminació. 
Ja al final, quan estàvem abo-
cats, la Rapitenca va sentenciar. 
Penso que mereixíem més, però 
felicitar a la Rapitenca per la vic-
tòria i destacar a l’equip perquè 
va tornar a competir força bé”.  
Francesc Calduch, segon tècnic 
de la Rapitenca: “vam començar 
ben posats i tenint opcions com 
un tret al travesser. Poc a poc el 
partit es va igualar i ja no vam 
tenir tant de domini, tot i dispo-
sar de més opcions. A la represa 
vam tornar a estar bé en els pri-
mers minuts, quan vam marcar. 
Però després no vam poder de-
cidir i vam patir fins que va ar-
ribar el 0-2. Era inevitable que 
els jugadors pensessin ja amb 
el derbi de la propera jornada, 
contra l’Amposta”.
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FUTBOL I RUNNIG UNITS

EQUIP DE LA JORNADA

Partit de segona catalana, l’àr-
bitre no va estar fi i el dele-
gat de l’equip que es va sentir 
perjudicat, al final de partit, va 
fer-li diverses reflexions: “sou 
joves, mireu el partit per la tele 
i mireu si esteu satisfets amb 
el vostre arbitratge”. I el trio 
arbitral va baixar el cap i no va 
respondre.
· Pau Valmaña baixa a La Cava 
i alta a l’Aldeana. No estava a 
gust i va decidir no seguir. Fi-
nalment va rebre la baixa.
· Compte als sous d’alguns ju-
gadors de 2a catalana, gairebé 
com Messi.
· El perellonenc Iker Cid fitxa 
pel Catllar, jugava a l’Arboç.
· Hi haurà votacions al febrer, 
en dilluns. Com acabarà el cu-
lebró? Ningú ho sap. Només sé 
que s’està donant una imatge 
deporable del futbol català, 
tots volen el poder al preu que 
sigui. Això no és futbol, això 
és d’una altra galàxia. El dia 13 
hi haurà votacions i Soteras 
recorrerà al TSJC. El culebró 

Seguirà. Això és una telenovel·la 
sense final. Protagonistes els úl-
tims presidents, Subies, Soteras i 
el que ho vol ser, Talavera. Com 
aquella pel·lícula del western, el 
bo, el lleig i el dolent. Posin vos-
tès a cadascun el personatge que 
vulguin. ¿Per quan un debat amb 
Talavera i Soteras al programa de 
Michel?.
· Que hi hagi 4 penals en un partit 
no és normal, un a favor del Móra 
la Nova i tres en Contra. Però que 
un porter pari tres penals en un 
partit és de ciència ficció. Sergi 
Fuertes va fer un rècord. 
· El CF Alcanar renaix: 25 juga-
dors, 200 persones cada setma-
na al camp, diumenge 50 aficio-
nats van anar a la Galera, 3 dies 
d’entrenament i club sanejat al 
100 %.
· L’especialitat de la Rapitenca 
és portar entrenadors de la zona 
sud d’Espanya, d’allà va arribar 
Teixidó; Yoyo d’Albacete que va 
durar dos telenotícies i ara l'an-
dalús Carlos Rios, molt bona per-
sona, està fent un curs accelerat 
per aprendre català llegint el Més 
Ebre.

TOP SECRET
· Els plays offs de segona catala-

na estan sentenciats, a falta d’un 

punt de l’Ebre Escola; vaig dir a 

principi que hi haurien 4 can-

didats: Tortosa, Aldeana, Ullde-

cona i Ampolla. Al final l’equip 

de Balart és revelació i des que 

va ascendir de 4 catalana no té 

límit. Al grup de Tarragona no-

més un error en els meus pro-

nòstics. De moment, un any 

més els meus encerts són del 

80 %.

· El derbi La Sénia-Ulldecona. 

es podrà veure en directe per 

streaming al canal de la Fede-

ració. Un luxe poder veure el 

partit; fa 30 anys hagués estat 

de ciència ficció. Molta culpa és 

de Minut 91 que ens fa 10 partits 

cada setmana, des de fa anys.

· La Sénia, diumenge passat, de 

nou 6 babys com a titulars i no 

només van guanyar porten 4 

jornades anant a més. Gerard 

Estrella passa a ser segon entre-

nador.

· Tercera catalana, com vaig dir 

abans de començar la temporada 

Gandesa és el candidat a pujar: 12 

victòries i només una derrota. En-

sopegada de La Cava que per pujar 

ja no pot tenir-ne cap més, l’Am-

posta tampoc pot tenir-ne.

· Arribava el San Cristobal a la Ràpi-

ta, al camp del cuer, com a segon 

classificat només un partit perdut 

i només 8 gols en contra. L’equip 

de Carlos Rios creu en el miracle, i 

diumenge va fer el primer pas.

· Gran feina del mister Jordi ‘Mena’ 

a Ascó. Se salvarà segur. Setmana 

passada va perdre al camp del lí-

der als darrers minuts i dissabte va 

empatar amb el tercer classificat.

·El senienc Gerard Verge que esta-

va inactiu va fitxar per la Rapitenca 

on ja va estar a la temprada 14/15. 

Tenia ofertes del Toledo, Marbella 

i Olot. Tres fitxatges a la Rapitenca 

en dues setmanes.

· El jugador que va estar a la Sénia, 

Kabore, continua sent un roda-

móns vi d’un equip de tercera 

divisió de Zamora. Va aribar a 

la Sénia i després de les festes 

no es va presentar als entrena-

ments, ha fitxat pel Cariñena 

(Saragossa) de tercera divisió.

· Jordi Roca, que és dels en-

trenadors més veterans de les 

nostres terres, va ser cessat tot 

i estar segon a la taula. Va de-

butar a 3a catalana amb el Santa 

Bàrbara, i ara acaba esta etapa 

jugant contra aquest equip.

· Nou fitxatge a Ascó: Emman-

nuel Boateng procedent de l’Al-

picat i l’Alcarràs.

· Diumenge el Tivenys-Pinell 

fou arbitrat per Pau Serrat, de 

Tercera divisió. Amb 23 anys té 

molt futur. He parlat amb juga-

dors, tots mateixa resposta: “el 

millor àrbitre que ens ha xiulat”. 

· Hi ha aficionats als que se’ls 

regira la bilis quan veuen el pro-

grama de Michel Viñas, a Canal 

TE:  “és que fa unes preguntes 

que l’afusellaria”, em diuen.

ENTRENADOR DE LA JORNADA: CARLOS RIOS (RAPITENCA)

LA PORTADA DE LA SETMANA
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GERMANS DEL FUTBOL EBRENC (3)

Toni i Jordi Cid
(FC Xerta).

Ferran i Marcel Meseguer 
(Ascó/Reddis).

Ruben i Marc Panisello
(Catalònia primer equip i filial).

Joan i Artur Doliu
(FC Xerta).

Aquest diumenge el grup de runing 
Sales Distace liderat per l’atleta 
galerenc, Llorenç Sales, va tenir 

una grata sorpresa: es va presentar 
a l’entrenament l’olímpica Marta 
Galimany que ostenta el rècord 

d’Espanya de marató (2h 26 m) i va 
córrer 10 km amb ells. Formen part 
d’aquest grup el segon mister del 

Jesús i Maria, José Mari Aliau, i Isaac, 
exjugador de La Sénia.

LA FRASE:  JUANJO SERRANO
 “NO TEMO A NINGÚ

 PERÒ RESPECTO
 A TOTHOM”

FELIP MUÑOZ
(Aldeana)

SINY
(Xerta)

SERGI FUERTES
(Móra la Nova)

MARC BLANCH
(ASCÓ)

DOMENECH
(Tortosa)

PERE ESTELLÉ
(Tortosa)

MARC LLEIXÀ
(La Sénia)

MARC LÓPEZ
(Amposta)

JOAN ZARAGOZA
(Godall)

GENÍS
(Gandesa)

KABA
(Rapitenca B)

EKEDO
(Rapitenca)

XAVI TOMÀS
(Masdenverge)

LA JORNADA

David i Juanjo Magriñá 
(Amposta B).
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4A CATALANA

TIVENYS, 0
PINELL, 2
El Pinell es va recuperar de la 
derrota a l’Ametlla amb un tri-
omf de mèrit al camp d’un dels 
equips més en forma en les 
darreres jornades. De fet, els 
de Tivenys portaven 4 victòries 
seguides. Els locals no van dis-
posar de porter i un jugador de 
camp, Montolio, es va posar sota 
els pals. El Pinell es va avançar al 
minut 1, gol de Marcos, jugador 
que debutava amb el Pinell i que 
va oferir bones sensacions. Pro-
cedeix del Torreforta. El Tivenys 
va tenir ocasions com dos pals 
en un primer temps en el que el 
Pinell també va generar oportu-
nitats molt clares. A la represa el 
partit va estar igualat però amb 
els minuts, amb espais, el Pinell 
va arribar amb claredat i va per-
donar, fins que Salva va acon-
seguir el 0-2 que va sentenciar. 
El Tivenys feia 10 mesos que no 
perdia a casa.
Ignasi, mister del Tivenys: “va 
ser un partit igualat i competit 
en el que va pesar el fet de re-
bre el 0-1 al primer minut. Vam 
reaccionar i vam tenir opcions, 
fent dos pals. A la represa vam 
seguir insistint però el Pinell, 
un bon equip i que és líder, va 
aprofitar-ne una per marcar el 
0-2. Penso que el partit va tenir 
moments i que hagués pogut 
decantar-se cap a un costat o 
l’altre”. Ignasi ha comunicat al 
club que per motius personals 
té dificultats per a seguir; no 
obstant, seguirà fins que es pu-
gui trobar un altre tècnic”. Liza-
so, del Pinell: “era un partit que 
sabíem que seria complicat per-
què ens enfrontàvem a un equip 
competitiu i que està en un gran 
moment. Vam marcar aviat i això 
va ser important, tenint altres 
opcions al primer temps per ha-
ver ampliat l’avantatge. A la re-
presa va haver incertesa perquè 
no vam transformar les opcions, 
una d’elles davant de porteria. El 
0-2, en una contra, va decidir. 
Destacar la victòria i el treball de 
l’equip”. Lizaso afegia que “sobta 
la decisió del comitè de donar 
el partit per acabat a l’Ametlla 
quan quedaven 10 minuts i na-
tros no vam tenir culpa del que 
va passar amb la gent que va en-
trar al camp”.

La Fatarella va tornar a guanyar, 
i va fer-ho en un partit boig. 
Xavi Solé, tècnic de la Fatarella: 
“l’equip va començar el partit 
amb molta intensitat, amb ga-
nes de reaccionar davant de 
l’afició, després de la golejada 
rebuda a Alcanar. El bon ini-
ci va anar acompanyat de dos 
gols, de Pere i de Rius. Més tard, 
l’Amposta, de penal, va reduir 
distàncies. No obstant, abans 
del descans, Agustí va marcar el 
3-1. L’Amposta va tornar a po-
sar-se en el partit amb el 3-2. A 
la represa, vam ser efectius i vam 
ampliar l’avantatge amb els gols 
d’Aitor i de Pere. S’arribava ja al 
final i l’Amposta va insistir i va 
marcar en afegit el 5-3. Va ha-
ver més afegit i ells van fer el 5-4 
que va ajustar el partit i va fer 
patir”. Andreu Cano, mister de 
l’Amposta B: “partit marcat pel 
vent i també el fred. Ens va cos-
tar adaptar-nos. I ells van sortir 
amb més intensitat i amb el vent 
a favor es van avançar amb el 
2-0. Vam anar a remolc i no vam 
poder contrarestar el joc direc-
te, amb moltes pilotes penjades 
a la nostra àrea. Tot i no estar 
bé, vam arribar al descans amb 
el 3-2. Estàvem vius en el partit. 
Vam fer una modificació tàcti-
ca. Però vam tenir mala sort: en 
dues jugades, errors nostres ens 
van costar dos gols. Vam decidir 
posar més gent dalt. Ells amb el 
5-2 ja no van arribar i natros ens 
vam abocar i vam generar mol-
tes ocasions, marcant el 5-3 i el 
5-4 i al final el seu porter es va 
convertir en protagonista tra-
ient 3 pilotes de gol; disposant, 
a més, d’una altra ocasió amb un 
mà a mà. Penso que si dura cinc 
minuts, haguéssim pogut empa-
tar. Segur. Tot i que van  haver 
moltes pèrdues de temps, fins a 
sis jugadors locals van ser ate-
sos a la represa, l’àrbitre va de-
cidir afegir només 45 segons.No 
hi entro a valorar-ho. Al final, tot 
i el malament que vam estar en 
general, un empat hagués estat 
just. Hem d’aprendre d’estos 
partits. Felicito a l’equip (va anar 
de menys a més) i destacar els 
juvenils que van jugar”. 

LA FATARELLA, 5
AMPOSTA B, 4 

al minut 88. Bon empat en un 
encontre que es va complicar 
i molt. A destacar el bon arbi-
tratge al municipal de Ginestar”. 
Dani, del Catalònia: “penso que 
vam perdre dos punts. En la rec-
ta final del partit guanyàvem 0-2 
amb alguna opció a la contra 
per marcar el tercer. Però una 
vegada ens van fer l’1-2 el par-
tit es va complicar malgrat tenir 
opcions per establir l’1-3. Ens 
van fer el 2-2 i en els darrers 5 
minuts va estar a prop el 3-2. Va 
ser un partit en què a la primera 
meitat vam estar ben plantats, 
conscients de la dificultat del 
rival. Es va interpretar correc-
tament el que havíem de fer. El 
partit a la primera meitat tenia 
transicions, pilotes a l’espai però 
poc joc fluid. Ens vam avançar a 
través de Dani amb un bon gol 
de bona distància. A la represa 
va seguir la mateixa tònica. 
Vam contrarestar els intents del 
Ginestar i cal dir que ja per mo-
ments  vam buscar un joc  més 
elaborat. Bonet va marcar el 0-2 
que ens va donar molta força. 
No obstant, a manca d’un quart 
el Ginestar va apretar amb pilo-
tes penjades i accions a pilota 
aturada. De córner ens van mar-
car l’1-2 i després el 2-2. Van 
haver errades individuals. Però 
també va ser mèrit del Ginestar 
que en els darrers minuts va in-
sistir. No obstant, penso que la 
victòria se’ns va escapar”.

El Gandesa B es va refer de les 
dues darreres ensopegades, 
guanyant al camp de l’Aldeana. 
Aaron, fins ara segon de Rafel, 
és ara el mister del filial aldeà. 
Rafel ja va anunciar que no po-
dia seguir per motius personals. 
Del partit, Aaron deia que “sabí-
em del potencial del rival, i vam 
plantejar-lo per jugar de tu a tu 
i per això vam aconseguir igua-
lar les forces. Els dos equips vam 
tenir moments de domini, creant 
oportunitats. Ells van avançar-se 
amb el 0-1. Natros vam empatar 
arran d’una bona combinació  
en una acció protestada perquè 
l’àrbitre no va parar el partit i la 
jugada va acabar amb gol. Des-
prés, arran d’una errada nostra, 
ens van fer l’1-2, abans del des-
cans. Els errors ens van tornar a 
penalitzar. A la represa, natros 
vam dominar durant molts mi-
nuts però ells a la contra van tenir 
varies ocasions. I en una corner, 
va haver una indecisió del nostre 
porter i ells van sentenciar. Vam 
disposar d’algunes possibilitats 
però no vam poder entrar en el 
partit. Felicitar el Gandesa, un 
bon equip, molt respectuós”.

ALDEANA B, 1
GANDESA B, 3

CAMARLES B, 6
LA CAVA B, 2
Golejada del Camarles que se-
gueix creixent en el campionat. 
Va superar a la Cava en el duel 
de filials. Segons Florin, mister 
del Camarles: “va ser un partit 
que n’havíem parlat que no ens 

GINESTAR, 2
CATALONIA B, 2
Lluís Zas, del Ginestar: “par-
tit molt disputat. Primera part 
igualada en què una bona acció 
del Catalònia B el va posar per 
davant al marcador al minut 29. 
El Ginestar va intentar-ho però 
sense encert i en part també 
per la bona disposició tàctica 
del conjunt visitant. Al descans 
es va arribar amb el 0-1. A la re-
presa el conjunt local va avan-
çar línies però el Catalònia va 
treballar molt bé i en una jugada 
aïllada va aconseguir el 0-2, mi-
nut 75. A la sortida d’un córner 
(gol olímpic), Magí va fer l’1-2 al 
minut 78. D’aquí a la fi del partit 
el Catalònia va perdonar per dos 
cops la sentència i el Ginestar va 
aprofitar un error de l’equip visi-
tant per empatar amb gol d’Aleix 

SANT JAUME, 0
AMETLLA B, 2
Victòria de l’Ametlla al camp del 
Sant Jaume. Anton, tècnic del 
Sant Jaume: “va ser un partit 
molt igualat  i amb poques oca-
sions a les àrees. L’Ametlla va te-
nir més possessió però tampoc 
va generar massa ocasions. Un 
parell a la primera meitat. Natros, 

tot i no tenir tant control de pi-
lota, vam disposar de dues pos-
sibilitats clares, al primer temps, 
amb un pal. A la represa va se-
guir la mateixa dinàmica. Però 
en una mala sortida de pilota 
nostra, ens van agafar mal col.
locats i ens van fer el 0-1.  Natros 
vam arribar poc amb claredat 
però les dues ocasions que vam 
crear a la repersa van ser un al-
tre pal i una molt clara davant de 
porteria. Ens segueix faltant este 
encert en la culminació. Amb el 
0-1 ens vam abocar per a poder 
empatar i en una contra ens van 
fer al 90 el 0-2. Era un partit que 
ja es va veure que qui marcava se 
l’emportava. A seguir i a treballar 
per ser el més competitius pos-
sible en el proper partit contra el 
lider” Jordi Subirats ‘To’, mister 
de l’Ametlla B: “vam ser domina-
dors del joc a la primera meitat i 
ja vam tenir ocasions per a poder 
decidir. Però el Sant Jaume, ben 
plantat al camp, ens va posar les 
coses complicades. També va 
tenir les seues possibilitats en 
una acció al pal i en una altra que 
va traure Àlex. A la represa vam 
posar-li més intensitat, pensant 
que ells baixarien el ritme. En 
una sortida de pilota d’ells, van 
cometre un error i natros vam  
aconseguir robar i Salifu va fer 
el 0-1. No vam acabar de defi-
nir les ocasions clares per sen-
tenciar. I ells van fer un altre pal, 
que hagués pogut ser l’empat. I 
en una contra al final vam fer el 
0-2. Penso que el Sant Jaume va 
plantejar molt bé el partit i va es-
tar ben col.locat sobre el camp. 
També agrair-los les facilitats per 
canviar l’ordre del partit per po-
der tenir natros més temps per 
organitzar el que hem de jugar 
fora per tenir el camp tancat”. 

J I MARIA C, 1
OLIMPIC, 0
David Torres, del J i Maria: “va 
ser un partit en el que vam do-
minar en moltes fases davant 
d’un Olímpic molt tancat i que 
no deixava espais. Vam insistir 
i vam generar ocasions, a més 
del gol. No vam sentenciar, 
quan vam poder fer-ho, i vam 
acabar patint. Però molt satisfet 
de l’equip. Té molt mèrit el que 
està fent, amb els punts que ja 
té a la taula”. Jordi Barrufet, de 
l’Olimpic: “va ser un partit molt 
disputat. L’equip va reaccionar 
després del partit amb el Ti-
venys. Va donar la cara i va tre-
ballar molt. Es la línia que volem. 
Després es pot guanyar o per-
dre, però l’equip fou més con-
sistent i intens. No vam puntuar 
però amb esta actitud podem 
aconseguir la dinàmica que vo-
lem”.  (més info 4a. a la plana 21)   podíem confiar. Malgrat això, 

vam començar apàtics i lents, 
sense intensitat. No obstant, ens 
vam avançar amb el 2-0 als pri-
mers minuts. Arran d’un malen-
tès ens van fer el 2-1. I el partit 
ja va ser bastant descontrolat. 
Vam marcar el 3-1 i a la represa 
el 4-1. Ells van fer el 4-2 ja cap el 
final. I en afegit natros vam am-
pliar l’avantatge amb dos gols 
més. En general, no va ser un 
bon partit. L’important va ser la 
victòria. Hem de  millorar quant 
a la intensitat en els partits”. El 
Camarles porta 9 jornades sen-
se perdre (set victòries). Ramon 
Cruelles, de la Cava: “el partit es 
va tombar aviat, quan al minut 
10 anàvem 2-0. Vam reaccionar 
amb el gol de Debon però abans 
del descans ens van fer el ter-
cer. A la represa vam fer canvis 
i vam buscar entrar en el partit 
però avançada la segona mei-
tat ens van marcar el 4-1 que 
va tancar el partit. Llavors tot es 
va complicar amb lesions, la del 
porter que va comportar que es 
posés un jugador de camp. Una 
entrada del seu porter una mica 
forta va suposar un tall al llavi 
d’un jugador nostre. Vam inten-
tar-ho i vam fer el 4-2 quan ja 
estàvem en afegit. Però en un 
parell de contres ens van fer dos 
gols més, el darrer en fora de 
joc. Crec que el resultat final va 
ser abultat. I amb el 4-2 el partit 
ja estava en un afegit suficient. 
També dir que van  debutar dos 
jugadors, un d’ells porter que és 
un directiu que va jugar fa uns 
anys. Es va fer la fitxa perquè no 
disposàvem de porters. A més, 3 
jugadors que no jugaven en els 
darrers mesos, van tornar a fer-
ho i tot plegat és una bona no-
ticia perquè aniran agafant ritme 
de competició que ara, com és 
lògic, encara no poden tenir-lo”.
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BY JOAQUIN CELMA

Derrota de l’Amposta a la 
pista del Gavà (28-20)

HANDBOL

El sènior femení del club hand-
bol Amposta de Divisió d’Honor 
Plata va perdre a la pista d’un 
Gavà que va fer molt de mal 
amb el tir exterior.
El partit va començar amb al-
ternatives però a partir de 
l’equador de la primera meitat 
el Gavà va agafar avantatge al 
marcador fins a arribar al des-
cans amb el 14-9. A la segona 
meitat les locals possiblement 
van desplegar el seu millor joc 

de la temporada, i l’Amposta ja 
a contrarellotge no va poder 
executar amb claredat les acci-
ons ofensives.
Destacar el debut de les noves 
incorporacions, Alba Simón i 
Laia Uliaque.
“Partit per passar pàgina, i cen-
trar-nos ja en el proper, que 
serà demà dissabte vinent al pa-
velló ampostí contra l’Handbol 
Sant Vicenç, tercer classificat a 
la taula”.

Club Volei Roquetes: Súperlliga2, 
triomf contra el Torredembarra (3-2)

** LLIGA CATALANA D’HAND-
BOL FEMENÍ. L’Handbol Ascó 
va empatar a casa contra l’Es-
plugues (27-27). Resultat ja 
vàlid per a la fase de perma-
nència.
** 1a LLIGA CATALANA SÈ-
NIOR FEMENÍ. L’HC Ampo-
lla va empatar a Sant Cugat 
(26-26). Valuós punt l’acon-
seguit davant un dels equips 
més forts de la lliga. Un em-
pat trenca la mala ratxa dels 
últims partits. La llàstima fou 
que als últims 2 minuts amb 
el 24-26, la victòria estava a 
prop però uns 7 metres dub-
tosos van significar l’empat a 
26. Demà dissabte (17 h) les 
ampolleres rebran la visita de 
l’invicte líder l’OAR GRÀCIA 
de Sabadell.
Per la seua part, l’Handbol 
Club Perelló va descansar en 
la jornada del cap de setmana 
passat. En el proper, en festes 
de Sant Antoni, l’equip pere-
llonenc rebrà a la seua pista 
l’Handbol Santpedor, conjunt 
que és cuer a la taula amb 4 
punts, els mateixos que tenen 
les ebrenques. Serà demà dis-
sabte a les 17 hores. Un partit 
que enfrontarà els dos darrers 
classificats i, per tant, l’objec-
tiu ha de ser sumar un triomf. 

El sènior masculí de Súperlliga 
2 va començar la segona vol-
ta amb una victòria, contra el 
Torredembarra (3-2) amb par-
cials 22-25/25-21/25-19/25-
27/15-11. “Partit molt lluitat 
contra un rival combatiu en 
defensa que en cap moment 
va posar les coses fàcils”. En 
la propera jornada, els de Ro-
quetes tornen a jugar a casa, 
contra l’Illa Grau de Castelló, 
líder invicte de la competició. 
Altres resultats del cap de set-
mana passat: Derrota de l’in-
fantil masculí (3-2) a la pista 
Volei Vilanova. Victòria del ca-

det masculí blau (3-0) contra 
el Màgic Volei. El sènior fe-
mení va guanyar (3-1) contra 
el CE la Salle Bonanova. L’in-
fantil femení Blanc va vèncer 
(3-0) contra el Torredembar-
ra. Derrota del juvenil masculí 
(3-1) a la pista Volei Vilano-
va blanc. Victòria del sènior 
masculí B contra els Monjos 
(3-2). L’infantil femení Blau 
va perdre (0-3) contra el CV 
Reus. Victòria del juvenil fe-
mení (3-0) contra l’Alpicat. I 
victòria del cadet femení (3-
0) contra l’Alpicat. 
Nota i foto: CV Roquetes

** Segona divisió Futbol 11. 
12 jornada. 
Gandesa-Esc Vendrell 4-1
Reus Tota la Vida-Aldeana 0-5
** Lliga Ebre futbol-7. 12 jornada
Olimpic-Ampolla 2-1
Arnes-Amposta 5-0
Femení Alcanar-Perelló 4-0
Tortosa-Roquetenc 0-5

Futbol femení
La Cava-Campredó 5-0
J i Maria-la Cava B 2-5
R Bítem-la Plana 4-2
Roquetenc és líder amb 34 
punts, seguit pel Femení Alca-
nar, el seu proper rival, amb 33, 
Alcanar té un partit menys.
** Juvenil Futbol 11 1a divisió
Terres de l’Ebre-S Gabriel 2-9

El cap de setmana passat es van recuperar dos partits: Torto-
sa-Ametlla (4-0) i Roquetenc-Perelló (2-0). Propera jornada: 
Canareu-Santa Bàrbara; Amposta-Aldeana; Perelló-Vinaròs; Ra-
pitenca-Alcanar i Roquetenc-Tortosa. L’Amposta és líder amb 22 
punts i un partit més que Roquetenc i Alcanar que en tenen 21.

Veterans

LLIGA DIVISIÓ D’HONOR. El FS Roquetes va perdre 6-3 a Tor-
redembarra. És setè amb 17 punts.
LLIGA PRIMERA DIVISIÓ. Grup 6 A. El FS Tivissa va perdre a Riu-
decanyes per 4-2. L’AES la Sénia va caure golejat a Calafell 13-3 
i el Futsal Tortosa va guanyar amb solvència a la pista del Playas 
de Salou (0-7). El líder FS Amposta va descansar. Grup 6 B. El líder 
Hostal de l’Anton de Batea va empatar a la pista del Móra d’Ebre 
(1-1). El partit Futsal Flix-Futsalpax Tarragona es va ajornar. 
LLIGA SEGONA DIVISIÓ. Grup 11. L’Ulldecona va perdre a Vila-
seca (5-4). L’Amposta B va guanyar el Vinallop (7-5). Experience 
Amposta es va imposar a l’Alcanar 8-5 i el CFS Roquetes B va gua-
nyar per un ajustat 5-4 a l’Ampolla. Grup 12. El Riba-roja va perdre 
6-7 contra el Capçanes; el Rasquera va perdre amb els Guiamets 
3-4 mentre el Móra la Nova va golejar el Masroig 1-5. El Miravet 
va perdre a Vandellòs 8-4 i l’Ascó va golejar a l’Aula Esport 0-5. 

Handbol

HANDBOL

Resultats dels equips del 
club.  El sènior masculí va 
perdre a la pista del CH Sant 
Andreu (34-30). Un altre 
molt bon partit dels torto-
sins, tot i que tampoc es va 
poder guanyar. Un primer 
quart  gris va condemnar a 
l’equip que a la represa va 
millorar i es va imposar però 
sense poder igualar el mar-
cador. D’altra banda, el ju-
venil masculí va assolir una 
victòria a domicili a la pista 
del Vic (30-39). Merescuda 
victòria en el primer despla-
çament de la segona fase. 
Per la seua part, el cadet 
masculí, tot i perdre contra 
el Sant Esteve de Palautor-
dera (34-35), està clarament 
en línia ascendent. Derrota 
amb sabor a victòria.
Per últim, l’infantil femení va 
guanyar a la pista de l’Am-
posta Groc per 17-23. 
Primer partit de la segona 
fase A sèrie A-2, de la lliga 
de les noies de l’infantil diri-
gides per Alexandra Albesa.

Centre Esports 
Tortosa

Futbol sala

Laia i Alba van debutar dissabte passat. 

 Sènior masculí de Súperlliga 2 del CV Roquetes.

EL MISTER DE LA GALERA DESTACA EL 
FAIR PLAY DEL CF ALCANAR (1-2)
Victòria de l’Alcanar que s’en-
laira amb les dues assolides de 
forma  consecutiva. La Galera 
millora però encara no pot re-
flectir-ho amb resultats positius. 
El tècnic local, Antonio Morales,  
volia destacar i felicitar l’Alcanar 
pel fair-play: “faltaven pocs mi-
nuts pel final quan en una acció 
fortuïta van topar el nostre por-
ter i un jugador visitant. El nostre 
porter va tenir una lesió a l’es-
patlla i no podia seguir. I ja no 
podíem fer més canvis, un cop 
esgotades les finestres. Llavors 
l’Alcanar va fer un canvi amb la 
voluntat de que natros també 
poguéssim substituir al porter. 
Ho valoro molt perquè, tot i que 
faltava poc, podien aprofitar i 
acabar amb avantatge numè-
ric. No tothom ho hagués fet i 
ells van fer-ho. Això és esport 
i futbol. Cal agrair-ho i remar-
car-ho”. 
Del partit, Morales deia que 
“seguim millorant i poc a poc 
l’equip agafa conceptes. La pri-
mera meitat, tot i rebre un gol, 
va ser bona. Cal dir que amb el 
0-0 ja vam tenir tres o quatre 
ocasions i estàvem bé. El 0-1 
per a mi va ser en fora de joc 
però res a dir a l’àrbitre perquè 

sabem que és complicat xiular 
i més sense assistents. Vam re-
accionar i vam empatar, abans 
del descans. El gol va premiar 
l’esforç i la bona feina de l’equip, 
vam fer una molt bona primera 
meitat. A la represa vam aguan-
tar però amb els minuts l’equip 
va perdre gas i l’Alcanar va mar-
car l’1-2. Vam intentar-ho però 
no vam poder empatar, tot i 
lluitar fins el final. La represa, a 
partir de l’1-2, va ser de l’Alcanar 
que va tenir ocasions. Seguirem 
entrenant, i millorant amb el que 
fa falta. Els resultats arribaran”. 
Ruben, mister de l’Alcanar: “sa-
bíem que anàvem a un camp 
complicat i així va quedar de-
mostrat ja que les primeres oca-
sions van ser per la Galera. Però 
una vegada ens vam trobar més 
còmodes vam tenir ocasions 
molt clares.  Ruben va fer el 0-1. 
Si que ells ens van empatar poc 
abans del descans, mitjançant 
un córner, però natros havíem 
d’haver anat al descans amb 
avantatge clar. A la segona part 
vam continuar igual, amb mol-
tes ocasions i finalment Àlex, de 
falta, va fer l’1-2 definitiu. Un re-
sultat que es va quedar curt per 
les ocasions que vam tenir”.
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MANSAF

Ingredients: 
• 500 g. Arròs Montsià Extra
• 1 kg. de xai desossat
• 1 ceba
• 200 g. pinyons
• 2 l. iogurt líquid
• 1 cullerada de curri
• 1 cullerada de nou moscada
• ½ cullerada de canyella
• ½ cullerada de pebre negre
• ½ cullerada de cardamom
• oli d'oliva verge extra
• sal

Preparació:
En una paella a foc lent, tor-
rar o daurar una mica els pi-
nyons i les ametlles durant 
un parell de minuts, i reser-
var. Talleu finament la ceba, i 

sofregiu-la en una olla amb oli 
d'oliva. Un cop estigui tova la 
ceba, afegir el xai picat, reme-
nar i sofregir durant un parell 
de minuts. A continuació, afe-
gir les espècies de curri, nou 
moscada, canyella, pebre ne-
gre i cardamom i remenar bé. 
Després, incorporar el iogurt 
líquid, i ½ tassa d'aigua a poc 
a poc remenant molt bé. Dei-
xar-ho coure durant 45 minuts 
aproximadament fins que el 
xai estigui tendre. En una olla 
a part, afegir-hi l'arròs amb ai-
gua, una culleradeta de sal i 
deixar-ho cuinar durant 17 mi-
nuts. Servir col·locant en una 
safata l'arròs, i a la part superi-
or el xai cuit amb la salsa de io-

gurt, escampant les ametlles i 
pinyons torrats. I a gaudir-ne!

Avui posem rumb a... Jordània! El mansaf és un dels plats tradicionals de 
Jordània elaborat a base d'arròs, guisat de xai, iogurt, espècies i fruita seca 

com ametlles o pinyons.
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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

 El Sol a Casa II posa 
en relleu tot el que 
no gestiones bé al 
sector econòmic. 
Guanyes seguretat i 
si no t'atrevies a dir 
el que penses, ara 
ho faràs amb més 
determinació.

aquari
21/01 al 19/02

Per molts anys! El Sol 
entra al teu signe. 
En l'amor vols més 
estabilitat i si encara 
no tens parella, 
voldries trobar una 
persona madura. Un 
assumpte familiar 
demana ser atès.

sagitari
23/11 al 21/12

Modifiques la mane-
ra de veure les coses 
que no pots canviar. 
Si estaves mental-
ment apàtic, entren 
nous interessos que 
et mouen a l'apre-
nentatge. Podries 
tenir nous veïns.

escorpí
24/10 al 22/11

Et motiva tenir una 
nova llar o redecorar 
la que ja tens. Els 
assumptes familiars 
que has deixat 
pendents, sorgeixen 
per ser atesos. En 
l'amor et convé ser 
més franc.

balança
24/09 al 23/10

Amb la conjunció 
Venus/Saturn a la 
Casa V et prens 
l'amor seriosament i 
vols una relació amb 
compromís. Si ja tens 
una edat, podries 
rebre la notícia de 
què seràs avi.

àries
21/03 al 20/04

T'agradaria muntar 
un grup o associació 
per defensar una 
causa o posar de 
manifest un proble-
ma comú. En l'àmbit 
laboral, et mous per 
defensar els teus 
drets fonamentals.

cranc
22/06 al 23/07

La Lluna Nova propi-
cia uns dies de certa 
contenció. Penses 
a fer algun tipus 
d'inversió, pensant 
en el futur. Si estàs 
solter, pot sorgir 
una atracció fatal on 
menys esperes.

verge
24/08 al 23/09

Mires minuciosa-
ment el passat per 
no repetir errors de 
l'àrea sentimental. 
Poses el focus en els 
assumptes materials. 
Ets més conscient 
del teu valor i de 
com tirar endavant.

taure
21/04 al 21/05

El Sol a Casa X activa 
el sector professional. 
Si tens una xerrada 
pendent amb el cap 
de l'empresa per 
demanar un augment 
de sou o algunes 
millores, pot ser un 
bon moment.

peixos
20/02 al 20/03

Et connectes amb 
el teu costat més 
tendre i reparteixes 
amor. Perdones a 
algunes persones 
perquè no vols viure 
amb amargor. Una 
amistat no és el que 
sembla i te n'apartes.

lleó
24/07 al 23/08

Temes com la filoso-
fia o l'espiritualitat 
et generen interès i 
cerques informació 
o bibliografia per 
aprendre més. Po-
dries rebre un regal 
de la parella o d'algú 
molt proper.

bessons
02/05 al 21/06

Estàs ple d'idees 
i inspiració. Una 
escapada a la natura 
pot tenir efectes 
terapèutics. Si hi 
havia tensions amb 
la família política, es 
donen oportunitats 
pel diàleg.

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

24 remeis naturals

BOIXAC / CALÈNDULA 
CALENDULA OFFICINALIS

planta herbàcia, aromàtica, glandular, la tija acostuma a tenir de 20 a 55 cm, és erecta o procumbent, ramificada i generalment amb fulles gairebé fins a l'ex-
trem superior. Les fulles són alternes, simples, oblongues-lanceolades. Les flors, que es tanquen de nit i s'obren a l'alba són ligulades i grogoses o ataronjades, 
amb una floració d'abril a novembre i en llocs idonis dura pràcticament tot l'any.

Ús: fulles i flors, encara que es pot utilitzar la planta sencera.
Propietats: Conjuntivitis i prurit ocular (picor dels ulls), fer una infusió i la usarem com a col·liri. Acne i pell sensible, rosàcia. Ulceracions i irritacions cutànies 
dermatitis i dermatosis. Durícies i Berrugues. Asma i Tos.
Picades d'insectes o de meduses, posarem un apòsit o cataplasma a la zona afectada i després podrem aplicar crema de boixac. Ferides, Cremades i Cicatrius.
Furóncols netejarem la zona amb una infusió o posarem cataplasma.
Amenorrea i Dismenorrea, prendrem infusions de boixac una setmana ans que ens hagi de baixar la regla, això ens ajudarà a regular-la i disminuir el dolor.
Prurit vaginal i micosis vaginal fer irrigacions amb infusió. Palpitacions, Insomni i Angoixa. Hipertensió. Millora la circulació perifèrica i és vitamínica. Antigament 
es feia servir contra l'escròfula infantil.

En infusió per a rentar les zones i fer-ne un col·liri.
Oli de calèndula: es fa per maceració, a partir de posar les flors prèviament assecades en un oli vegetal, normalment es fa servir oli de gira-sol o 
d'ametlles, després es filtra i l'oli resultant és l'oli o extracte de calèndula. Els seus pètals molt matxucats es poden usar com talc pels bebès.

Té una toxicitat molt discreta que sols es manifesta en prendre'n grans quantitats.

El boixac de camp creix als prats de pastura i als camps de conreu, és una herba comuna a les zones solejades i semi humides, també es pot sembrar. Les flors 
fan una olor desagradable i tenen un gust amarg, les inflorescències en capítols fan de 3 a 5 cm d'ample i presenten un color groc ataronjat. Es conrea molt 
sovint en jardins, com a planta ornamental i des de fa segles s'utilitza com a planta medicinal per les seves qualitats terapèutiques.

Aphidius ervi , un dels insectes que s'allotja a les flors és un himenòpter que es menja els pugons.
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