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Compte enrere per 
la Candelera 2023, 
la Festa Major de 
l’Ametlla de Mar

De l’1 al 5 de febrer tindrà lloc la Festa Major de l’Ametlla de Mar, 
amb els preludis d’aquest cap de setmana, del 27 al 29 de gener.

               P8 i 15

En el consell de ministres es van aprovar definitivament els 
plans hidrològics de tercer cicle fins al 2027, una planificació 

que no ha tingut en compte les al·legacions i aportacions de les 
administracions i entitats ebrenques, com la Plataforma en Defensa 

de l’Ebre (PDE).

                               P3 i 8

El nou Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre 
(PHE) torna a aixecar polseguera
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La covid ens ha fet més vulnerables
a altres virus?

Amb la bronquiolitis 
infantil, les grips i nous 

casos de covid, sembla que 
els virus respiratoris no 
donen treva als professionals 
sanitaris.

Estem davant d'epidèmies vi-
rals? Encara és massa aviat per 
dir-ho. En aquests moments, 
estem a l'inici de la temporada 
tant per a la bronquiolitis indu-
ïda pel virus respiratori sincicial 
(VRS) com per a la grip. I això 
només es determinarà al final 
de la temporada d'epidèmia, al 
voltant de març, si realment bat 
tots els rècords i serà llavors 
quan caldrà comparar la inci-
dència de la bronquiolitis i la 
grip del VRS 2022-2023 respec-
te a la darrera temporada pre-
covid, la 2019-2020, quan, 
com ara, no hi havia mesures 
de restricció de contacte en-
tre individus, o fins i tot gestos 
de barrera que frenen la trans-
missió de virus. Mirant algunes 
xifres de l'OMS  (  Organització 

Mundial de la Salut  )  del 2018 
i del 2019, ja podem dir que 
l'actual epidèmia de VRS no és 
de cap manera prematura i, al 
contrari, comença una mica 
més tard de l'habitual. Per a la 
grip, ha passat diverses vegades 
en temporades anteriors que 
comença a finals de novembre, 
principis de desembre. Pel que 
fa a la covid, com sabem, anhe-
la el fred hivernal que obliga les 
persones a reunir-se en espais 
interiors menys ventilats on es 
contaminen amb més facilitat, 
ja que no respecten la distància 
social i ja no porten mascare-
ta. S'esperava l'augment de ca-

EDITORIAL

sos (+28%) i d'hospitalitzacions 
(+36%), encara que limitat en 
xifres absolutes.
En aquesta etapa, per tant, no 
hi ha res anormal en veure com 
es propaguen tots aquests virus 
hivernals. Però així i tot, no ens 
hem tornat massa fràgils? És 
a dir, som víctimes del "deute 
immune", una teoria segons la 
qual el nostre  sistema immu-
nitari ha de ser estimulat cons-
tantment, enfrontant-nos a di-
versos virus per enfortir-se i ser 
més eficient contra aquests? 
És a dir, els gestos de barrera 
imposats durant  la covid  van 
impedir que el nostre sistema 

immunitari s'enfrontés a altres 
virus i, per tant, s'entrenés? 
Aquesta teoria no es basa en 
cap evidència científica. El sis-
tema immunitari no és com 
un múscul que s'atrofia si no 
s'utilitza. A més, no hem estat 
tot aquest temps dintre d'una 
bombolla hi ha microbis i bac-
teris en el que mengem, en el 
que toquem, però també en els 
nostres intestins o en la nostra 
pell. El nostre entorn estimula 
constantment el nostre siste-
ma immunitari. I cal tenir en 
compte que els nens, especi-
alment els més menuts afec-
tats en aquests moments, no 
han estat en la seva major part 
sotmesos a les mesures sani-
tàries com les mascaretes que 
els haurien mantingut allunyats 
dels virus.
A casa nostra, la bona protec-
ció contra  la covid, però  tam-
bé contra la grip, hauria de 
permetre pal·liar l'impacte 
d'una possible "triple epidèmia" 
grip-bronquiolitis-covid.

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

Deltebre busca voluntaris i voluntàries
per impulsar la comprensió lectora

El programa LECXIT, promo-
gut per la Fundació Bofill, té 
per objectiu impulsar l’èxit 
educatiu a través de la millo-
ra de la comprensió lectora 
dels infants de 4t, 5è i 6è de 
primària en situació de vulne-
rabilitat. En l’actualitat, el pro-
grama compta amb una xarxa 
de quasi 300 espais LECXIT 
a 150 municipis on més de 
1.900 persones voluntàries 
acompanyen setmanalment 
un infant per a fer de la lectu-
ra una experiència divertida i 
apassionant.

Després de més de 10 anys 
de trajectòria, aquest gener 
LECXIT inicia un nou repte: 
l’avaluació d’impacte del pro-
grama a través de la incor-
poració de 500 nous infants 
participants de tot Catalunya, 
10 dels quals de Deltebre. És 
per això que el programa bus-
ca 10 persones voluntàries al 

municipi o rodalies, comprome-
ses amb la lectura, que de gener 
a maig vulguin dedicar una hora 
setmanal a un infant.

A Catalunya, 1 de cada 4 infants 
té un nivell lector baix o mit-
jà-baix*

No disposar d’un nivell òptim de 
comprensió lectora compromet 
negativament el rendiment aca-
dèmic i és la porta del fracàs es-
colar.

El 25,2% de l’alumnat de Catalu-
nya té un nivell baix o mitjà-baix* 
de comprensió lectora a 6è de 
primària. És a dir, 1 de cada 4 
infants quan finalitza la primària 
no aconsegueix assolir un nivell 
lector que li garanteixi compren-
dre amb facilitat allò que llegeix i 
assegurar així el seu èxit educatiu 
i social.

Els infants amb un baix nivell de 

comprensió lectora, tot i saber 
llegir i fer-ho amb fluïdesa, pre-
senten dificultats per interpretar 
causes i conseqüències en una 
història, distingir la informació 
rellevant a una taula, gràfic o 
imatge, i integrar tota la infor-
mació d’un text per argumentar 
la seva importància, entre d’al-
tres.

Els voluntaris i voluntàries, el 
motor del programa LECXIT

Davant d’aquesta situació, el 
projecte LECXIT vol contribuir a 
que tot l'alumnat adquireixi un 
nivell de competència lectora 

que asseguri el seu desenvo-
lupament educatiu i social.

Els voluntaris i voluntàries 
són la peça fonamental que 
fan possible que més d’un 
miler de nens i nenes tinguin 
un company lector: LECXIT 
funciona a través de sessions 
individualitzades d’acompa-
nyament lector d’una hora a 
la setmana (en horari extra-
escolar) entre un infant i una 
persona voluntària.

Per a ser voluntari o voluntà-
ria LECXIT no cal experiència 
prèvia: només compromís, 
passió per la lectura i ganes 
de ser part d’un canvi. Fes-te 
voluntari lector!

*L'avaluació de 6è de primària 

2021. Quaderns d'avaluació núm 

50. Consell Superior d'Avaluació 

del Sistema Educatiu-Generalitat 

de Catalunya):

http://csda.gencat.cat/ca/are-

es-actuacio/publicacions/qua-

derns-avaluacio/quaderns-avalu-

acio-50/

• A Catalunya, 1 de cada 4 infants té un nivell lector baix o mitjà-baix* quan finalitza 
l’educació primària.
• Deltebre, capdavanter en iniciatives que impulsen l’èxit educatiu.
• És un dels 150 municipis de Catalunya que implementa el programa LECXIT, que té per 
objectiu incrementar l’èxit educatiu dels infants a través de la millora de la comprensió 
lectora.
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Una operació que ha permès la creació de 100 llocs de 
treball i la implantació i el creixement empresarial

AMPOSTA

Avui fa dos anys de la 
venda de les antigues 

naus de COENIA 
d’Amposta a una 

empresa valenciana 
per tal de poder ubicar-
hi les instal·lacions de 

TUC TUC

IMPLANTACIÓ 
D’UN SISTEMA 
DE GESTIÓ 
DIGITAL DE LA 
DOCUMENTACIÓ
Dins de l’actualitat d’Amposta, 
informar que l’Ajuntament ha 
adjudicat per 2,6 milions d’eu-
ros el projecte per implantar la 
gestió digital de la documen-
tació digital a T-Systems, filial 
de la companyia alemanya 
Deutsche Telekom. El procés de 
digitalització i traspàs de dades 
al núvol, que s’allargarà durant 
quatre anys, vol simplificar 
els processos administratius 
per a ciutadans i empreses, al 
mateix temps que oferir una 
major transparència i agilitat. 
Fins aquests moments, el 
consistori atenia les gestions 
d’una població de 20.000 
veïns amb diferents solucions i 
desenvolupaments bàsics, amb 
un ús molt limitat de les eines 
digitals. 
L’adjudicació, prevista fa dos 
anys, s’ha retardat per la 
impugnació d’una part del plec 
de clàusules per part d’una de 
les empreses aspirants.

Tot just avui fa dos anys, el 27 
de gener de 2021, de la venda 
de les antigues naus de COE-
NIA d’Amposta a una empresa 
valenciana per tal de poder ubi-
car-hi les instal·lacions de TUC 
TUC. Recordem que el grup 
empresarial ampostí NATH va 
comprar la firma de roba infan-
til TUC TUC de La Rioja, tancant 
posteriorment la planta que te-
nia a Logronyo per traslladar-la 
a Amposta, concretament a 
aquestes naus de 25.000 me-
tres quadrats amb una parcel·la 
de 60.000 metres quadrats que 
portaven molts anys sense ac-
tivitat, gràcies a un acord amb 
l’empresari que va executar la 
compra.
Tant des de l’ajuntament d’Am-
posta com des de la Generalitat 
de Catalunya es va treballar in-
tensament per tal de propiciar 
aquella operació, que ha aca-
bat suposant la creació de 100 
llocs de treball i que el grup 
Nath traslladés a aquesta plan-
ta les seves operacions. 

“Concretament, des de l’ajun-
tament d’Amposta es va boni-
ficar la quota de l’IBI durant 5 
anys la implantació de l’em-
presa per la creació de llocs de 
treball, una bonificació creada 
per l’equip de govern actual 
per fomentar la implantació 
i el creixement empresarial. 
L’ajuntament també té boni-
ficades les llicències d’obres i 
d’activitat, així com l’IBI per la 

implementació d’instal·lacions 
d’aprofitament de l’energia so-
lar”.
En el cas concret de Nath, tam-
bé s’han destinat des de l’ajun-
tament 270.000 euros per a la 
contractació i formació de jo-
ves, per mitjà del SOC i finan-
çament tou des de la Gene-
ralitat de Catalunya per tal de 
garantir l’arrelament de l’em-
presa al territori.

El nou Pla Hidrològic de la 
conca de l’Ebre (PHE) torna a 
aixecar polseguera. En el con-
sell de ministres de dimarts es 
van aprovar definitivament els 
plans hidrològics de tercer ci-
cle fins al 2027, una planifica-
ció que no ha tingut en comp-
te les al·legacions i aportacions 
de les administracions i entitats 
ebrenques, com la Plataforma 
en Defensa de l’Ebre (PDE). El 
seu portaveu Manolo Tomàs 
ha denunciat que mentre es 
planifiquen cinc nous embas-
saments i s’amplien regadius 
riu amunt, es limita “de mane-
ra poc honesta” el cabal am-
biental del tram final del riu. 
“Es consolida, i condemna, la 
degradació total del delta de 
l’Ebre”, ha advertit. Tot i que la 
ministra per a la Transició Eco-
lògica, Teresa Ribera, destaca-
va dimarts, després de l’apro-
vació definitiva, que els dotze 
nous plans de conca “incor-
poren per primera vegada de 
manera coherent els escenaris 
de canvi climàtic i fixen cabals 
ecològics a totes les mas-
ses d’aigua”, la PDE assenyala 

La PDE inicia mobilitzacions: 
“el nou PHE consolida la degradació total del Delta” 

que el Pla Hidrològic fa “trampa” 
quan assegura que manté el ca-
bal ambiental del tram final del 
riu. Per la seva banda, el delegat 
del Govern a les Terres de l’Ebre, 
Albert Salvadó, ha qualificat 
“d’agredolç” el nou Pla Hidrològic 
de l’Ebre. “La part més important” 
de les aportacions del departa-
ment d’Acció Climàtica no s’han 
acceptat, com augmentar el ca-
bal ecològic del tram final del riu 
a 7.000 hectòmetres cúbics.
En canvi, Salvadó ha remarcat 
que incorpori “elements positius” 
com la proposta de duplicar el 
cabal ambiental del Siurana (de 
20 litres per segon a 40 –la Ge-
neralitat havia demanat 50 litres 
per segon-) o també la prova 
pilot dels sediments des de Ri-
ba-roja, per a la qual consten 4 
milions d’euros. “Demanem que 
la mobilització de 100.000 me-
tres cúbics –de sediments- que 
contempla la prova pilot s’execu-
ti com més aviat millor, fa molts 
anys que posem sobre la taula 
proves pilots i és important. Cal 
executar-les ràpidament”, ha re-
clamat el delegat ebrenc. La PDE 
ha lamentat la dèbil oposició 

política al Pla i la falta de bel·li-
gerància. Tomàs ha assenyalat 
que “no existeixen els recursos 
necessaris per al manteniment 
del Delta” i consideren “foteses i 
insults” les proves pilots propo-
sades. Des de la PDE denuncien 
que amb aquest pla de conca 
s’ha inaugurat “un gran negoci” 
que perjudica especialment a 
les Terres de l’Ebre i “consolida 
la degradació del Delta”, la qual 
“combatran”.
De fet, ja han posat en marxa 
un intens calendari de mobilit-

zacions que arrenca el dia 5 de 
febrer a la plaça Sant Jaume de 
Barcelona, davant del Palau de 
la Generalitat. Una setmana més 
tard, s’ha organitzat una gran 
mobilització que anirà de Sant 
Jaume d’Enveja fins a Deltebre, 
travessant el pont Lo Passador 

(vegeu plana 8).
El malestar de la plataforma 
coincideix amb la concen-
tració de diumenge passat al 
Trabucador quan es va recla-
mar  l’aprovació del pla de pro-
tecció del Delta tres anys des-
prés del temporal Glòria.

“El nou pla de conca de l’Ebre limita el cabal 
ambiental al tram final del riu i fa tímids gestos 

per moure sediments”
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Tortosa inicia les passes per a definir la futura 
remodelació urbanística de l’avinguda de la Generalitat

POLÍTICA

L’Ajuntament de Tortosa ha 
licitat el projecte de remo-
delació integral de l’avinguda 
de la Generalitat. Per a fer-
ho, ha encetat un concurs de 
projectes on, en primer lloc 
s’han presentat set equips 
d’arquitectes del país, dels 
quals se n’han seleccionat els 
tres equips finalistes. A partir 
d’aquí, el jurat avaluarà qui és 
l’equip guanyador i, per tant, el 
que haurà de redactar el pro-
jecte d’acord amb la proposta 
presentada. Els tres finalistes 
seleccionats corresponen a 
arquitectes o despatxos amb 
una notable trajectòria en 
l’àmbit de l’urbanisme. Entre 
altres elements que destaquen 
als respectius currículums, han 
sigut responsables de remode-
lacions similars en algunes vies 
principals a grans ciutats del 
país, i en alguns casos també 
han dut a terme la redacció de 
planejaments urbanístics mu-
nicipals. L’Ajuntament plante-

ja, com a requisits per a la re-
modelació de l’avinguda de la 
Generalitat, que les propostes 
suposen una millor adequació 
per a la ciutadania, amb més 
espai per a les persones i amb 
la introducció de vegetació i 
arbrat, al mateix temps que re-
forcen el caràcter emblemàtic 
de la via com un dels principals 
carrers de la ciutat. Així mateix, 
els projectes també hauran de 

tindre en compte la integració, 
a un mateix nivell, de l’avingu-
da de la Generalitat al punt on 
creua amb els terrenys en de-
sús de l’estació. Uns terrenys 
que l’Ajuntament ha recuperat 
i que suposarà poder millorar 
l’accessibilitat entre la zona 
del centre i del Temple, a més 
d’habilitar-hi temporalment 
dos pàrquings dissuasius en 
superfície.

El concurs de 
projectes vol 

subratllar el caràcter 
emblemàtic de la via, 
donant protagonisme 

a la ciutadania 
i incorporant-hi 

vegetació i arbrat

ELS REGUERS
Aigües de Tortosa ha dut a 
terme diverses tasques de 
millora al punt d’abastament 
del poble dels Reguers. En 
concret, hi ha renovat l’arqueta 
del pou de subministrament, i 
hi ha instal·lat una nova tanca 
perimetral al voltant del dipòsit 
i del pou per tal de delimitar-hi 
l’accés a persones alienes. En 
total, esta actuació ha suposat 
una inversió de prop de 15.000 
euros, a càrrec de l’empresa 
municipal.

MOVEM TORTOSA
Movem Tortosa ha animat 
als ajuntaments a preparar 
projectes per optar a la primera 
convocatòria de la nova Llei de 
millora de barris. La normativa 
vol ser un revulsiu urbanístic, 
econòmic i social per als barris 
històrics i més vulnerables de 
ciutats com la capital ebrenca, 
ja que tindrà un impacte de 
1.500 MEUR dels quals entre el 
50% i el 75% el finançarà la Ge-
neralitat –amb fons europeus-. 
La nova normativa, impulsada 
per En Comú Podem, grup 
parlamentari del qual formen 
part, ha estat aprovada per 
àmplia majoria i sense cap vot 
en contra. El diputat de Movem, 
Jordi Jordan, ha defensat que és 
una llei “municipalista” pensada 
per transformar i aturar regres-
sió d’alguns barris, ara amb la 
transformació dels habitatges 
que els conformen. (ACN)

‘AMICS DELS 
JOSEPETS’
Per commemorar la festivitat 
de Mossèn Sol, l’associació 
Amics dels Josepets ha preparat 
una visita guiada per diferents 
espais d’interès patrimonial 
de la ciutat històrica i del nucli 
antic de Tortosa, i un esmorzar 
de germanor. L’activitat tindrà 
lloc el matí del diumenge 5 
de febrer. El punt de trobada 
serà la plaça de la Catedral, a 
les 9.00 h. Enguany la ‘ruta 
Mossèn Sol’ tindrà el següent 
itinerari:  Visita a l’espai Cota 
Zero;  passeig per l’eix format 
pels carrer Santa Anna, Major 
de Sant Jaume, Pintor Antoni 
Casanova i Major de Remo-
lins i també per la Costa del 
Célio i pujada fins el Castell de 
Tenasses. Sobre les 11.00 h es 
farà el tradicional esmorzar de 
germanor.

L’Ajuntament ha renovat la il·lu-
minació ornamental del com-
plex modernista de l’antic es-
corxador, ubicat a l’entrada de 
Remolins. Les tasques han con-
sistit en la substitució de les llu-
minàries exteriors ubicades als 
passadissos que connecten els 
diferents pavellons, que passen 
a ser projectors de tecnologia 
LED. D’esta manera, no només 
es potencia la il·luminació de 
l’edifici, un dels punts destacats 
patrimonialment de la ciutat, 
sinó que també s’aconsegueix 
una major eficiència i un me-
nor consum elèctric. En con-
cret, l’actuació ha suposat la 

 S’instal·len 72 noves lluminàries 
al complex modernista

del Museu

instal·lació de 72 nous projec-
tors: d’estos, 58 corresponen 
als llums ubicats al terra, que 
il·luminen les façanes dels di-
ferents pavellons. També s’han 
renovat les lluminàries de sis 
columnes cilíndriques dispo-
sades en diferents punts del 
complex modernista. A més a 
més, la intervenció també ha 
permès sumar nou projectors 
LED, que il·luminen la façana 
principal de l’antic escorxador 
realçant-ne la visibilitat. De la 
mateixa manera, els treballs 
també han comportat la reno-
vació de les línies elèctriques 
existents.

La possibilitat que els estu-
dis universitaris de medicina 
arriben a Tortosa ha centrat 
la reunió que este dilluns han 
mantingut l’alcaldessa, Merit-
xell Roigé, i el conseller d’Uni-
versitats, Joaquim Nadal. La 
trobada ha servit per a ampliar 
els contactes entre l’Ajunta-
ment i la Generalitat amb vista 
a implementar esta nova ofer-
ta educativa a Tortosa en els 
pròxims cursos. Esta ha sigut 
la primera reunió presenci-
al entre l’alcaldessa Roigé i el 
conseller Nadal, i continua les 
converses que ja s’havien inici-
at mesos enrera amb els ante-
riors titulars d’Universitats.

L’alcaldessa 
de Tortosa es 
reuneix amb 
el conseller 

d’Universitats 
per implantar 
els estudis de 

medicina

El conseller de Salut, Manel 
Balcells, divendres passat, “va 
venir a Tortosa a confirmar” 
que es posaran a treballar en-
guany per iniciar el projecte 
del nou hospital de les Terres 
de l’Ebre, un hospital universi-
tari vinculat a nous estudis de 
Medicina. “En paral·lel”, també 
va ratificar que començaran 
les obres d’ampliació de l’Hos-
pital de Tortosa Verge de la 
Cinta (HTVC) al segon semes-
tre d’aquest any. El conseller 
va assegurar que s’ha reservat 
una partida de 500.000 eu-
ros per fer el pla funcional del 
nou hospital ebrenc, un tràmit 
que es pot enllestir en un any. 
D’altra banda, el departament 
pagarà els complements sa-
larials (DPO) dels treballadors 
de l’Hospital sociosanitari de la 
Santa Creu de Jesús del 2022, 
que ja no van cobrar els del 
2021.

Pla funcional 
del nou 

hospital i 
ampliació de 

l’HTVC
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El Centre de Tecnificació Esportiva de 
les Terres de l’Ebre tanca el 2022 amb 

més de 257.000 euros de facturació
Fins a 920 esportistes, 210 més 
que el 2021, van visitar durant el 
2022 Amposta per participar en 
algunes de les concentracions 
o estades esportives que van 
realitzar-se al Centre de Tecni-
ficació Esportiva de les Terres 
de l’Ebre i que van generar uns 
ingressos de més de 257.000 
euros, una xifra “de rècord” 
quant a l’activitat del Centre de 
Tecnificació, en paraules de l’al-
calde d’Amposta, Adam Tomàs. 
Juntament amb la regidora de 
Promoció i Turisme Esportiu, 
Iris Castell i Cid, i el director del 
Centre de Tecnificació Espor-
tiva de les Terres de l’Ebre, Ig-
nasi Fàbregues, van fer balanç 
del volum d’activitat del centre, 
de referència al conjunt de les 
Terres de l’Ebre i Camp de Tar-
ragona. “Els 257.000 euros de 
facturació del 2022 representen 

un 57% més que la facturació 
registrada el 2015, quan era de 
164.000 euros”, assenyalava 
Tomàs, qui es mostrava satisfet 
del creixement sostingut dels 
últims set anys.

Una xifra 
“de rècord”

ACTUALITAT

Una gran grua està aques-
ta setmana fent treballs al 
cementiri municipal per 
descarregar els mòduls de 
formigó que permetran 
construir els nous nínxols. 
Una inversió de 77.000 eu-
ros permetrà disposar de 
144 nous nínxols per ampliar 
l’espai disponible al cemen-
teri. Un espai que, tal i com 
recorda l’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs, “permetrà se-

L’Ajuntament d’Amposta 
inverteix 77.000 euros en la 
construcció de 144 nínxols

INVERSIÓ

guir plantejant la reparació 
dels columbaris en mal estat 
que hi ha al cementiri, resul-
tat de les dècades sense cap 
tipus de manteniment, i que 
han provocat filtracions d’ai-
gua i esfondraments”. 
“Parlem amb les famílies per 
traslladar les restes dels di-
funts als nous nínxols i així 
poder plantejar la rehabilita-
ció d’aquests nínxols antics”, 
afegeix Tomàs.

La Generalitat de Catalunya ha finançat amb 15.000 euros l’Oficina Municipal 
d’Escolarització (OME) d’Amposta, una ajuda que permetrà millorar el servei 
d’acompanyament i suport que es dona des d’aquesta oficina a les famílies de 
la ciutat en temes d’orientació educativa. La subvenció només s’ha donat a dues 
OME de les Terres de l’Ebre, la d’Amposta i la de Deletebre, de nova creació.
En funcionament des de l’any 2005 amb l’objectiu d’apropar el servei d’atenció i 
orientació educativa a les famílies de la ciutat, l’OME d’Amposta ha estat durant 
prop de disset anys l’única de les Terres de l’Ebre.

L’Oficina Municipal d’Escolarització 
(OME) rep una subvenció de 15.000 

euros de la Generalitat

L’Ajuntament d’Amposta contractarà cinc joves titulats universitaris a través del 
programa Primera Experiència professional en les administracions públiques. 
Aquest programa està subvencionat per Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a 
través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió 
Europea- NextGenerationEU i està gestionat des de l’Àrea de Desenvolupament 
Social i econòmic de l’Ajuntament d’Amposta.  Les àrees o departaments de 
l’Ajuntament on s’incorporaran aquests joves seran: Activitats, Obres i Urbanisme, 
Polítiques Ambientals, Informàtica i telecomunicacions i Turisme. La previsió és 
que es puguin incorporar al març. Les persones que siguin contractades hauran 
de ser desocupades inscrites com a demandants d’ocupació en el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, joves més grans de 16 i menors de 30 anys. A més, 
hauran de complir els requisits per formalitzar un contracte per a l’obtenció de la 
pràctica professional.

L’Ajuntament contractarà cinc joves 
titulats universitaris a través del programa 

Primera Experiència professional en les 
administracions
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(de pujada). Gràcies a la fibra 
òptica instal·lada recentment 
al llarg de la canonada princi-
pal, el CAT es va podert detec-
tar aquest tram malmès, situat 
concretament a la zona de la 
comissaria dels Mossos d’Es-
quadra. Aquest dimarts ja han 
començat els treballs previs de 
reparació que consistiran en 
reforçar la canonada de formi-
gó. (La Cala Ràdio)

ROQUETES

L’Ajuntament de Roquetes ha 
iniciat, aquesta setmana, les 
obres d’arranjament del Camí 
del Colomar. 
Segons informa Antena Caro, 
aquesta obra, amb un pres-
supost de 106.000€ i amb un 
termini d’execució de 15 dies 
aproximadament, va acom-

Arranjament del 
Camí del Colomar

DELTEBRE

“Deltebre és un dels 
municipis de referència, 
amb menys de 20.000 

habitants i sense 
competències 

delegades, en el suport 
i acompanyament a les 

persones”

panyada d’altres actuacions 
com ara, l’arranjament de 
trams de camins de terra i el 
batxeig a la resta de camins 
que periòdicament es realit-
zen al terme municipal.
Roquetes compta amb una 
xarxa de camins municipals 
de més de 170 km.

El Consorci d’Aigües de Tarra-
gona (CAT) va iniciar una ac-
tuació d’urgència a un tram 
en mal estat de la canonada 
principal al seu pas per l’Amet-
lla de Mar. Davant l’actuació i 
per prevenció, l’Ajuntament va 
tallar la circulació de vehicles i 
vianants a dos accessos princi-
pals a la zona esportiva muni-
cipal i el trànsit de vehicles al 
carrer Major direcció al Mercat 

El CAT fa una actuació 
d’urgència a la canonada a 

l’Ametlla de Mar

BAIX EBRE

TIVENYS

DELTEBRE
El Centre Esportiu del Del-
ta forma part novament del 
circuit de proves de la Lliga 
Nacional de Força. De fet, 
enguany el municipi acollirà 
la gran final, la qual es durà 
a terme demà dissabte 28 de 
gener a partir de les 16 hores 
i en la qual, l’Strongman de 
Deltebre, Joan Ferrer té op-
cions de proclamar-se cam-
pió d’aquesta competició. Al 
llarg de la tarda de dissabte 
es duran a terme fins a cinc 
proves diferents per decidir 
qui serà l’home més fort de 
l’estat espanyol del darrer 
any 2022. Entre aquestes, 
l’aixecament de cilindre amb 
tres intents, transport de jou, 
roda de Conan, volteig de 
pneumàtic per parelles i ai-
xecament de boles de la NFL.

Tivenys ja es prepara per al 
carnaval, amb rua, música, 
concursos i molta festa.
Un carnaval pensat per totes 
les edats, que consolida el 
carnaval familiar a la tarde i 
manté el ball de màscares i la 
festa de carnaval a la nit. Serà 
el proper dia 18 de febrer. A 
les 17 hores, Carnaval Famili-
ar. I a les 23 h, nit de Carnaval.

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.

BENIFALLET
Demà dissabte dia 28 de ge-
ner tindrà lloc la Festa a de la 
Clotxa, a les 21.30 h al Centre 
polivalent del municipi.

Obertes les convocatòries d’ajuts a la 
ciutadania que ofereix l’Ajuntament

Des d’aquesta mateixa setma-
na, els veïns i veïnes de Deltebre 
ja poden sol·licitar els diferents 
ajuts que l’Ajuntament posa a 
l’abast de la ciutadania aquest 
any 2023 amb l’objectiu d’ajudar 
a les famílies més desafavorides, 
i incentivar la dinamització eco-
nòmica.
“Aquests ajuts es van posar en 
funcionament l’any 2015 i l’any 
2016 amb la finalitat d’estar al 
costat de la ciutadania i, en es-
pecial, d’aquelles famílies i per-
sones que més ho necessiten. I 
és que un municipi només pot 
avançar si també ho fa la seva 
gent”, ha explicat l’alcalde, Lluís 
Soler, en el marc de la seva inter-
venció en la qual, més enllà de la 
presentació de les noves bases, 
ha fet balanç dels diferents ajuts 
atorgats des de la seva posada en 
funcionament. En total, durant 
aquest període s’han adjudicat 
2.114 ajuts a la ciutadania, amb 
un import que es xifra en més de 
700.000 €. Segons Soler, aques-
tes dades “mostren que Delte-
bre és un dels municipis de re-

ferència, amb menys de 20.000 
habitants i sense competències 
delegades, en el suport i acom-
panyament a les persones, i tam-
bé en la gestió de les polítiques 
socials i de la dinamització eco-
nòmica”. En el cas de Deltebre, 
aquestes competències les té 
delegades del Consell Comarcal.
Els ajuts es distribueixen en dos 
vessants diferents. Una primera, 
de caràcter social, amb convo-

catòries com els ajuts d’Urgèn-
cia Social, els ajuts als Tributs Lo-
cals i  la Tarifa Social de l’Aigua, 
en relació amb la seva capacitat 
econòmica i el seu esforç fiscal. 
En el cas de la segona vessant, 
la dinamització econòmica, la 
ciutadania pot sol·licitar l’Euro-
Delta, la moneda de Deltebre, 
el suport al Patrocini Publicitari, 
i els Incentius a la Dinamització 
Econòmica i Ocupacional.
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L’ALDEA

DELTA DE L’EBRE
Més d’un centenar de persones reclamen 
l’aprovació del pla de protecció tres anys 

després del temporal Glòria

L’Alcalde de l’Aldea, Xavier 
Royo, la Tinent Alcalde, Irene 
Negre, i el 3r Tinent Alcal-
de Pepe Caballé van visitar 
al Yousaf el primer aldeà de 
l’any i també primer ebrenc 
de l’any. El Yousaf va nàixer  
l’1 de gener de 2023 a  l’Hos-

Primer aldeà i ebrenc de l’any

pital Verge de la Cinta a les 
00:04h, amb un pes de 2,960 
kg.
“Enhorabona als seus pares 
Ahmed Oufroukh i Khadija 
Oulhaj i a la resta de la seua 
família. Li desitgem molta sort 
i salut”.

Roig, serà de 5 euros a taquilla. 
Mentre que la resta de tardes, la 
del 3 i 5, són gratuïtes. A banda, 
també es pot llogar una taula i 
sis cadires pel preu de 20 eu-
ros, vàlid per a totes les nits de 
ball excepte el pregó i les tar-
des del 3 i 4 de febrer. L’entrada 
del dinar de jubilats, que serà el 
5 de febrer, és de 12 euros pels 
residents i 22 euros pels no re-
sidents. L’entrada pels menors 
de 16 anys és gratuïta durant 
les tardes i nits de Candelera, 
excepte la del dia 28 de gener, 
però han d’anar acompanyats 
d’un adult i signar l’autorització.
Més informació a la plana 15.

L’Ajuntament ja ha posat a la 
venda els abonaments i les en-
trades per la Candelera 2023. 
Avui divendres és l’últim dia per 
poder adquirir les entrades anti-
cipadament, a la sala d’actes de 
l’Ajuntament. Enguany, l’abo-
nament de la Festa Major és de 
25 euros i és vàlid per totes les 
nits 1, 2, 3 i 4 i també la tarda 
del 4 de febrer. El que no in-
clou és l’entrada del concert de 
la nit del dia 28 de gener, -de 
Dlocos, Nautilus i Dj’s- , que 
serà de 5 euros anticipada i 10 
euros a taquilla. Sense abona-
ment, les entrades de cada nit 
de festa major tenen un preu de 
15 euros a taquilla,  excepte a 
partir de les sessions de dj’s, a 
les 4 h, que serà de 5 euros. La 
tarda del 4 de febrer, pel con-
cert de Di-versiones i Miquel del 

Últim dia per adquirir els 
abonaments i entrades 

de la Candelera

L’AMETLLA

Més d’un centenar de perso-
nes s’han concentrat aquest 
diumenge a la platja del Trabu-
cador per reclamar al Ministeri 
l’aprovació del pla integral de 
protecció del Delta amb un 
calendari i pressupost con-
cret. L’acte ha coincidit amb el 
tercer aniversari del temporal 
Glòria en un dels espais més 
castigats pels aiguats. Malgrat 
celebrar els moviments de sor-
res en punts crítics del Delta, 
la Plataforma en Defensa de 
l’Ebre (PDE) ha demanat més 
actuacions. “Les mesures ac-
tuals no són suficients, la solu-
ció no vindrà només d’accions 
al Delta sinó de la baixada de 
sediments i l’augment del cabal 
del riu”, ha afirmat la portaveu 
de l’entitat, Matilde Font. Amb 
aquesta demanda, la PDE ha 
convocat una marxa entre Sant 
Jaume i Deltebre el 12 de fe-
brer. 
Des de la plataforma també han 

criticat la “manca de voluntat 
política” per posar solució a la 
problemàtica de la regressió 
del Delta. El cantautor Arturo 
Gaya, present en la concentra-
ció d’aquest diumenge al mig-
dia, ha coincidit en la necessi-
tat de trobar acords per aplicar 
mesures urgents que evitin la 
desaparició del Delta. Altres 
protestants, com la Mar Vivas, 

La Plataforma en 
Defensa de l’Ebre farà 
una marxa entre Sant 

Jaume i Deltebre, la 
primera gran 

mobilització en set 
anys. El 12 de febrer

s’ha mostrat optimista envers 
la primera actuació preventiva 
que s’està aplicant a la zona, si 
bé ha insistit que cal “centrar 
tots els esforços aquí”. Després 
de dos anys condicionats per 
la pandèmia, la PDE ha anun-
ciat una nova mobilització pel 
12 de febrer, sota el lema ‘Tres 
anys del Glòria, solucions ja’. 
(ACN)

L’AMPOLLA

Un total de 231 infants i joves 
de l’Ampolla s’han beneficiat 
de les subvencions escolars 
que ha atorgat l’Ajuntament 
de l’Ampolla per al curs 
2022-2023.
En total, les ajudes per a 
l’adquisició de llibres i mate-
rial de suport informàtic han 
estat de 18.095,16 euros. Les 
persones beneficiàries han 
estat alumnes d’infantil, de 
primària, de secundària i es-
tudiants de batxillerat i de ci-
cles formatius empadronats 
a l’Ampolla i que estan cur-
sant els estudis a qualsevol 
centre públic o concertat de 
la demarcació de Tarragona.
Segons informa Delta.cat, 
l’alumnat d’infantil ha rebut 
50 euros, el de primària 75 
euros, el de secundària 80 
euros i el de batxillerat i ci-
cles formatius 100 euros. En 
el cas de les famílies nom-
broses o les monoparentals, 
aquestes quantitats econò-
miques s’han incrementat un 
20%. Pel que fa a les famílies 
nombroses o monoparen-
tals especials, l’augment ha 
estat del 30%.
D’altra banda, l’Ajuntament 
de l’Ampolla també assu-
meix el cost del transport 
de l’alumnat empadronat al 
municipi que cursa el batxi-
llerat a l’Institut de Camarles 
i que, com es tracta d’una 
formació no obligatòria, la 
despesa hauria de córrer a 
compte de les famílies. En 
aquest cas, el consistori ha 
destinat 2.904 euros per su-
fragar el transport dels 16 
alumnes que cursen el bat-
xillerat aquest curs en aquest 
centre escolar.

PAÜLS
El cap de setmana passat 
membres del consistori, 
d’entitats locals, de la banda 
i més persones de Paüls van 
anar a la població d’Albocàs-
ser a gaudir dels seus actes 
de la Festa de Sant Antoni. Es 
va donar continuïtat als ac-
tes oficials d’agermanament 
iniciats la setmana anterior a 
Paüls. 
“Volem agrair al consistori, 
entitats, banda... i també a 
tota la gent d’Albocàsser el 
tracte rebut”.

Subvencions 
escolars

Compte enrere per a 
la Festa Major
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DELTA EBRE PORT BREUS
** OFERTA CULTURAL. El 
Museu de la Mar de l’Ebre 
programa l’oferta cultural 
de l’any 2023, la qual inclou 
exposicions temporals d’art, 
fotografia i patrimoni, el cicle 
de conferències ‘Històries de 
la Mar de l’Ebre’, activitats per 
celebrar les festivitats, visites 
teatralitzades, entre altres. 
Aquesta programació és el 
resultat de la cooperació entre 
l’Ajuntament de la Ràpita, 
el Museu de les Terres de 
l’Ebre i el Museu de la Mar de 
l’Ebre, amb la col·laboració de 
les entitats o organitzacions 
implicades en cada cas.

** LA TORNADA dels actes 
d’agermanament entre la 
Ràpita, Arenys de Mar, la 
Confraria de Pescadors Verge 
del Carme i la Confraria de 
Sant Elm se celebrarà el dis-
sabte 4 de febrer al municipi 
del Maresme. Els rapitencs i 
rapitenques que tinguin algun 
vincle, fruit de les relacions 
sustentades entre els anys 50 i 
60, i vulguin participar, cal que 
es posin en contacte al telèfon 
674081694, fins al 31 de gener.

montsià

montsià

L’Ajuntament de la Ràpita, 
conjuntament amb els centres 
educatius de la Ràpita, pro-
mou una recollida d’aliments 
amb motiu de la Setmana de 
la Solidaritat, emmarcada en 
la celebració del Dia Escolar 
de la No-Violència i la Pau. 
Aquesta recollida conclourà 
amb una commemoració de 
l’efemèride el dimarts, 31 de 
gener, a les 11.30 hores, a la 
plaça del Coc, on participa-
rà el professorat i l’alumnat 
de 5è de primària i 1r d’ESO 
de l’Escola Carles III, l’Escola 
Horta Vella, el Col·legi Sagrada 
Família i l’INS Els Alfacs. La re-
gidora d’Educació, Èrika Ferra-
té, exposa que “recuperem un 
acte simbòlic i emotiu que ens 
reuneix per reivindicar la pau 
i la no-violència, a la vegada 
que fomentem la solidaritat a 
partir de la col·laboració dels 
centres escolars, els quals són 
un pilar clau en la societat”.
L’alumnat podrà lliurar els pro-
ductes a la secretaria o con-
sergeria dels centres.

Setmana de la 
Solidaritat

LA RÀPITA
Promoció de l’activitat de xàrters nàutics
a la fira de Düsseldorf
Els responsables de la marca 
Delta Ebre Port han fet aques-
ta setmana un acte per refor-
çar l’activitat nàutica i les rutes 
de xàrter nàutic per la costa 
ebrenca, a la fira nàutica de 
Düsseldorf (Alemanya), una de 
les més importants del món. 
L’objectiu d’aquesta acció pro-
mocional ha estat captar nous 
usuaris de nàutica, nous turistes 
que vulguin fer rutes marítimes 
pel territori per conèixer un pa-
ratge natural únic i excepcional 
ubicat entre el delta, el mar i la 
muntanya que és Reserva de la 
Biosfera. En aquest acte, la blo-
guera d’Allende los Mares, Paula 
Gonzalvo, ha estat entrevistada 
pel periodista alemany, Michel 
Ammé. En aquesta entrevista, 
Paula Gonzalvo ha explicat al 
públic assistent, possibles nous 
turistes nàutics per al territori, la 
seva experiència navegant amb 
un veler per la costa de les Ter-
res de l’Ebre. 
L’alcalde de la Ràpita, Josep 
Caparrós, apunta que “tenim 
l’oportunitat de promocionar 

Delta Ebre Port al Saló de Düs-
seldorf, la qual cosa ens permet 
posicionar el port de la Ràpita 
com un destí nàutic de referèn-
cia, tant per les condicions òpti-
mes de la Badia dels Alfacs com 
per l’oferta d’activitats nàutiques, 
gastronòmiques i que ofereix el 
teixit empresarial rapitenc”. El 
port de la Ràpita lidera l’activitat 
nàutica a la costa de Tarragona 
amb 1.822 amarradors espor-

tius. És el port base de les tres 
rutes de xàrters nàutics que hi ha 
als ports ebrencs. L’itinerari nord 
transcorre pels ports de l’Am-
polla, l’Ametlla de Mar i Calafat, 
mentre que l’itinerari sud va des 
del port de les Cases d’Alcanar, 
passant pels ports del nord de 
Castelló. A més a més, hi ha un 
tercer itinerari d’anada i tornada 
que va des de la Ràpita a les Illes 
Balears.
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Membres d’Amevesaba han 
revisat l’estudi per l’avaluació 
d’impacte ambiental ordinà-
ria del projecte de la planta 
de compostatge d’Ecompost 
i han entrat la primera tanda 
d’al·legacions a l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara. Recordem 
que l’empresa en va presentar 
un informe simplificat i la Po-
nència Ambiental va reclamar 
l’avaluació ordinària.
D’altra banda, dins de l’actua-
litat del municipi, esta setma-
na s’ha lamentat el fet de  no 
rebre els ajuts del DUS5000, 
el programa de Desenvolu-
pament Urbà Sostenible per a 
municipis de menys de 5000 
habitants. S’havien projectat 
inversions per valor de 6 M€ 
que ara no podran efectu-
ar-se.
(La Plana Ràdio)

Amevesaba 
presenta les 

primeres 
al·legacions

SANTA BÀRBARA

ALCANAR

L’Ajuntament de la Sénia va in-
formar dilluns que s’ha realitzat 
una actuació d’arranjament de 
camins agrícoles municipals. 
Aquesta ha consistit en el reforç 
del ferm existent amb formigó. 
Els camins arranjats han estat:
Camí dels Tres Castells. 
Camí del molí la Roca. 
Accés a l’aparcament del Molí la 
Vella.
L’Actuació ha tingut un import 
de 4.993,77 Euros i ha estat fi-
nançada amb recursos propis de 
l’Ajuntament de la Sénia

Arranjament 
de camins 
agrícoles

municipals

LA SÉNIA

ThiagoI Fornós Pujol, fill de Mi-
guel Angel i Sandra, va néixer 
el 2 de gener a les 16.49 hores 
i va pesar 3.070 g. És el primer 
santjaumeret de l’any 2023.
L’Alcalde de Sant Jaume d’En-
veja, Joan Castor Gonell, i la 
regidora d’Atenció a les per-
sones, Carla Quesada, han vi-
sitat esta setmana a la família 
Fornós Pujol per felicitar-los 
personalment i fer-los entrega 
d’una medalla amb l’escut de 
Sant Jaume.
“Thiago, benvingut a Sant Jau-
me d’Enveja i enhorabona a 
tota la família!”.

Primer 
santjaumeret 
de l’any 2023

SANT JAUME

El ple aprova un nou sistema de càrregues més just i 
econòmic per a desenvolupar la zona dels Codonyers

Les baixes temperatures que ha 
viscut Alcanar durant el cap de 
setmana no han sigut un im-
pediment per al rescat de la tra-
dició de Sant Antoni, després de 
dos anys d’aturada forçosa. La 
festivitat de Sant Antoni, inscrita 
en el Catàleg del patrimoni festiu 
de Catalunya, està organitzada  
per la Comissió de Sant Antoni 
amb el suport de l’Ajuntament. 
Dissabte i diumenge, en dife-
rents horaris i per grups d’edat, 
ha tingut lloc el tradicional ball 
popular, en el qual els balladors i 
balladores s’han mudat per a lluir 
la vestimenta típica de la gent 
canareva de fa més d’un segle. 
El resultat, segons Joan Roig, 
alcalde d’Alcanar, ha estat “mal-
grat les baixes temperatures, la 
gent s’ha mostrat molt conten-
ta i amb ganes de participar. Un 
agraïment molt gran a tots els 
balladors i balladores, a les seues 
famílies, i a la Comissió de Sant 
Antoni per fer-ho possible”. 

Com cada any la festa de Sant 
Antoni arriba a Santa Bàrbara. 
Aquest any toca una setmana 
més tard perquè es comparteix 
amb els tres tombs d’Amposta 
per fer una proposta més nom-
brosa. A Santa Bàrbara comen-
çarà demà dissabte al matí amb 
un taller d’activitats que pro-
mou Profauna Terres de l’Ebre, 
entitat que s’encarrega de ges-
tionar el refugi temporal d’ani-
mals i que organitza diferents 
activitats al Parc 1 d’octubre.
A la tarda i al Pavelló Municipal 
d’Esports (ha canviat d’ubica-
ció) arribarà una de les activitats 

Teatre, música i dansa per 
reviure “La vida i temptacions 

de Sant Antoni”

més esperades i multitudinàries 
en participació el “SantAntoni” 
a les 17’30h. Diumenge arri-
ben el tres tombs a partir de les 
10.45 h prèviament  a les 9h. hi 
haurà la tradicional benedic-
ció del panoli i el repartiment 
d’aquest dolç típic que realit-
zen els alumnes de 2n d’ESO. 
La missa en honor al sant serà a 
les 11h. i posteriorment es farà 
la benedicció dels animals a la 
mateixa Plaça Cid i Cid. D’altra 
banda, avui divendres (19.30h) 
tindrà lloc la primera Gala Mèrit 
esportiu Planer, al Museu de la 
Vida a la Plana (La Plana Ràdio)

Èxit del Sant 
Antoni més gelat 

de la història
Ahir dijous, el plenari d’Alcanar va 
aprovar una nova via administra-
tiva per urbanitzar el sector dels 
codonyers. L’Ajuntament, a partir 
de les recomanacions de la Co-
missió d’Urbanisme de les Terres 
de l’Ebre, opta per un expedient 
de contribucions especials per a 
fer el repartiment de beneficis i 
càrregues que els veïns i veïnes 
de la zona dels Codonyers i el 
mateix consistori hauran d’as-
sumir com a pas previ a la ur-
banització de la zona i renuncia 
al sistema anterior de reparcel.
lació. D’acord amb la normativa 
que marca el sistema de contri-
bucions especials, l’Ajuntament 
assumirà un percentatge  dels 
costos de l’expedient i les per-
sones propietàries de terrenys 
i immobles en pagaran la resta. 
A banda, l’Ajuntament pagarà la 
part proporcional que li corres-
pon per la propietat i els metres 
de façana de la plaça Lluís Com-
panys (carrer Onze de Setembre) 

i al pati de l’escola Joan Baptista 
Serra d’Alcanar (carrer Jaume 
I). Joan Roig, alcalde d’Alcanar, 
afegeix que “mai no havíem es-
tat  tan prop d’aconseguir-ho, 
ara sí que podem dir que tenim 
el 50% del camí fet. Aquesta via 
és la més ràpida, la menys com-
plexa i la més favorable econò-
micament per als veïns i veïnes 
propietàries”.

És la via més ràpida 
i favorable econòmi-
cament per als veïns i 
veïnes propietàries”

La urbanització de la zona de 
Los Codonyers té com a pro-
pòsit desplegar noves infraes-
tructures, ja que les actuals són 

insuficients o han quedat obso-
letes. El desenvolupament urbà 
d’aquestes vies vertebrarà una 
connectivitat bàsica per a ac-
cedir a un sector d’equipaments 
públics d’importància cabdal i, 
de forma col·lateral, produirà la 
desconcentració del trànsit ro-
dat i facilitarà sortides ràpides 
cap a la ronda de circumval·la-
ció.
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RIBERA D’EBRE
Joan Aubanell Sabaté 

“disposat a liderar el canvi”

GANDESA

L’Oficina d’Habitatge atén 1.321 consultes 
i gestiona 33 nous contractes de lloguer 

social el darrer any
El Ple del Consell Comarcal 
de la Ribera d’Ebre va apro-
var prorrogar els convenis de 
col·laboració amb l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya 
durant aquest 2023, la qual 
cosa permetrà a l’ens comar-
cal mantenir l’Oficina Comar-
cal d’Habitatge i la Borsa de 
Mediació per al lloguer social 
d’habitatges a la Ribera, facili-
tant així la gestió d’aquest ser-
vei als veïns dels pobles de la
comarca. Els tràmits es poden 
fer per internet, per telèfon i 
els interessats també poden 
dirigir-se a la seu del Consell a 
Móra d’Ebre per rebre atenció 
presencial.
De fet, durant l’any 2022, l’Ofi-
cina d’Habitatge de la Ribe-
ra ha atès 1.321 consultes, la 
majoria de les quals han estat 
telefòniques (936). Amb tot, 
205 es van fer presencialment 
i 180 via correu electrònic. La 

majoria de les consultes han es-
tat relacionades amb la Borsa de 
Mediació i la gestió de contrac-
tes de lloguer (638), també amb 
els ajuts de lloguer (332) i ajuts 
a la rehabilitació (232). A més, 
l’any passat es van gestionar 33 
nous contractes de lloguer, deu 
més que l’any anterior, i es va fer 
el seguiment de 92 contractes 
vigents. El nombre d’ajuts per 

al pagament del lloguer tam-
bé continua amb la tendència 
a l’alça dels darrers anys: dels 
203 ajuts econòmics gestio-
nats des del Consell l’any 2020, 
es va passar als 225 ajuts el 
2021 i als 267 que es van trami-
tar l’any passat. A més, des de 
l’oficina comarcal també s’han 
gestionat dos ajuts d’especial 
urgència, 42 sol·licituds d’ins-
cripció al registre de sol·lici-
tants d’Habitatge de Protecció 
Social (HPO) i 7 renovacions de 
contracte de lloguer d’HPO.

El Ple del Consell 
Comarcal va aprovar 

prorrogar els convenis 
de col·laboració amb 

l’Agència de 
l’Habitatge

Inspeccions industrials d’aerogeneradors amb drons, control de la distribució de 
l’aigua potable als municipis o experiències de realitat virtual en la difusió dels 
jaciments ibers del tram final de l’Ebre. Empreses sorgides o que treballen a les 
Terres de l’Ebre han trobat en l’aplicació del 5G un camp per desenvolupar pro-
jectes en sectors molt diversos de l’activitat econòmica. La posada en marxa fa un 
any del CoEbrelab, impulsat pel Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre al polígon 
industrial del Molló, els ha permès testar i desenvolupar una tecnologia que ofe-
reix, principalment, una transmissió de dades molt més ràpida i fiable. Aquest di-
mecres, vuit empreses que han passat per l’espai han presentat els seus projectes.
L’empresa ebrenca Ebredrone té en les inspeccions industrials d’aerogeneradors 
de centrals eòliques un dels seus principals sectors d’expansió. 
Dimecres matí a la nau 5G del Molló va tenir lloc el 5è Comitè Estratègic Àrea 
5G Terres de l’Ebre. El Comitè Estratègic i els mitjans de comunicació han po-
gut conèixer de primera mà alguns dels agents i els seus respectius projectes 
que estan duent a terme mitjançant tecnologia 5G. Aquests han estat: Ebredron, 
Neutroon, ExpaciaXR, PECT escola rural DIPTA-URV, ICC Broadcasting i Aigües 
de Catalunya.

El 5G esperona projectes 
empresarials a l’Ebre

Davant un Palau del Castellà 
molt concorregut  es va cele-
brar dissabte l’acte de presen-
tació de Joan Aubanell com a 
candidat a l’alcaldia de Gandesa. 
El regidor i alcaldable republicà 
va reivindicar “la necessitat d’un 
canvi al govern municipal des-
prés de dotze anys de majoria 
absoluta. “Volem ser l’alterna-
tiva. És hora d’obrir les portes 
de l’Ajuntament i que entri aire 
fresc, noves formes de fer, amb 
més transparència i participació 
ciutadana; amb nova energia 
i noves cares que treballin des 
del primer dia per treure una 
millor versió del nostre poble”.
Aubanell va afirmar “comencem 
el canvi que necessita Gandesa. 
Treballarem per oferir a la ciuta-
dania un projecte engrescador, 
amb una llista molt competent 
per fer una Gandesa millor i més 
preparada per als reptes que ve-
nen. Amb l’objectiu que els i les 
joves del nostre poble puguin 
quedar-s’hi a viure i treballar en 
bones condicions”. 

A l’acte hi va participar Meritxell 
Serret, consellera d’Acció Exte-
rior i la Unió Europea del Govern 
de la Generalitat de Catalunya, 
la qual després d’expressar el 
màxim suport a l’alcaldable, va 
afirmar: “El futur del país i dels 
pobles passa perquè gent jove 
com Joan Aubanell, igual que el 
talent jove que hi tenim, es que-
di aquí, als nostres municipis. 
Contribuint a la projecció de 
futur perquè hi hagi relleu ge-
neracional, innovació i tot allò 
que faci vius als nostres pobles”.

L’assemblea local d’Esquerra Republicana de Flix ha escollit Francesc Barbero i 
Escrivà per encapçalar la candidatura a les eleccions municipals de 2023. Bar-
bero és l’actual alcalde, càrrec al qual accedí després de guanyar amb majoria 
absoluta les eleccions de 2019, liderant la llista d’Entesa per Flix–Acord Municipal, 
on s’aplegà gent de tot l’àmbit sobiranista d’esquerres de la població. L’objectiu 
principal, de cara a la nova legislatura, és continuar treballant per impulsar la rein-
dustrialització i diversificació de l’economia local; aprofitant les noves oportuni-
tats i captacions d’empreses derivades del Fons de Transició Nuclear. Esquerra 
Republicana de Catalunya ha estat durant el darrer cicle electoral la força política 
hegemònica a Flix, guanyant de manera destacada totes les eleccions celebrades 
al municipi, fet que dona una bona base al candidat per optar a la reelecció. 

Francesc Barbero, alcalde de Flix, repetirà 
com alcaldable a les eleccions municipals

www.ebrexperience.cat
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El CAT estudia si el presumpte 
fraccionament indegut s’ha fet per una 
“interpretació errònia” de la normativa
El Consorci d’Aigües de Tarra-
gona (CAT) estudia si el pre-
sumpte fraccionament indegut 
de contractes durant l’exercici 
del 2018 detectat per la Sin-
dicatura de Comptes respon a 
una “interpretació errònia” de 
la norma, segons ha indicat el 
president de l’ens, Joan Alginet. 
L’òrgan fiscalitzador assegura 
en un informe que diversos ele-
ments de maquinari i material 
informàtic es van comprar “di-
rectament” i “sense un procedi-
ment de publicitat i concurrèn-
cia, tot i que en el cas d’alguns 
proveïdors se superava l’import 
de la contractació menor”. En 
un comunicat, el CAT afirma 
que està investigant la natu-
ralesa d’aquesta contractació, 
valorada per la Sindicatura en 
22.269 euros, d’un pressupost 
total anual, recorda l’ens, de 
41,3 milions aquell any.

Alginet ha volgut subratllar que, 
en tot cas, durant el seu man-
dat el CAT ha reforçat l’àrea 
de contractació i ha apostat 
per la “màxima transparència”. 
En concret, i segons s’expli-
ca al comunicat, des del maig 
del 2022 s’ha reforçat l’àrea de 
contractació i l’àrea de compli-

El president del 
consorci defensa el 
reforç de l’àrea de 

contractació i l’aposta 
per la transparència

en el seu mandat

CONSORCI D’AIGÜES

ment legal per un major con-
trol intern i la millora dels pro-
cediments.
“He tingut l’oportunitat de par-
ticipar en sessions de treball 
amb la Sindicatura i la percep-
ció general que se m’ha trans-
mès és que el CAT treballa cor-
rectament d’acord amb la seva 
naturalesa jurídica”, ha afegit 
Alginet.

Irene Porta, una estudiant de 
psicologia de 18 anys de Móra 
d’Ebre, és una de les deu fina-
listes del talent show OBJEC-
TIU PAKI 3, organitzat per la 
Xarxa de Comunicació Local, 
i en representació de CANAL 
TE. La pròxima cita per se-
guir l’evolució d’Irene Porta és 
demà dissabte a les deu de la 
nit (22 hores). La gran final està 
prevista per al dia 18 de març. 
CANAL TE també ha mobilit-
zat els seus mitjans per ajudar 
Irene Porta. En aquest sentit, 
Roger Font, en representació 
de la direcció de CANAL TE, ha 
fet una crida als ebrencs, i als 
mitjans, per a que en els prò-
xims dies es canalitze a través 
de les xarxes socials el suport 
que necessita Irene Porta.

Irene Porta, 
finalista

del talent 
show Objectiu 

Paki 3

CANAL TE

El dilluns passat, 23 de gener, 
Alcanar es va convertir en la seu 
de la Jornada de Tecnificació a 
càrrec dels diferents entrena-
dors de la selecció catalana de 
futbol sala. Es tractava d’una 
jornada que organitza la Fede-
ració Catalana de Futbol amb 
els clubs federats arreu de Ca-
talunya. En aquest cas, els juga-
dors del CIPTE foren els prota-
gonistes d’aquesta trobada.
Les classes magistrals van te-
nir lloc al Pavelló Poliesportiu 
d’Alcanar, on els jugadors de les 
diferents categories van rebre 
consells per perfeccionar les 
seues habilitats tècniques de la 
mà d’especialistes de futbol sala 
i formadors que van dissenyar 
una sessió amb l’objectiu de mi-
llorar la tècnica individual.

Jornada de 
Tecnificació 

d’entrenadors  
de futbol 

sala

ALCANAR

L’acte de presentació d’Adam Tomàs com a candidat a l’alcaldia d’Amposta 2023, 
serà avui divendres, 27 de gener, a les 20 hores, a l’Auditori de la Unió Filharmò-
nica. 
Amb les intervencions de la jove ampostina Ariadna Tomàs, del candidat Adam 
Tomàs i del president d’Esquerra Republicana de Catalunya Oriol Junqueras.

Presentació de la candidatura d’Adam 
Tomàs a l’alcaldia d’Amposta 2023

avui divendres (20 hores)

AMPOSTA

Per segon any consecutiu el l’Ajuntament d’Amposta s’adhereix al festival dels 
Països Catalans Barnasants. Segons informa la web del festival, aquest any amb 
el concert de la cantautora Anna Roig.
En breu es posaran a la venda les entrades, un concert que es realitzarà a l’audi-
tori de la Unió Filharmònica d’Amposta el dia 7 de maig. 
La cantautora del Penedès signa en solitari el seu últim disc, on mostra el perfil 
més personal i reflexiu al voltant del motiu que l’ha dut sempre a fer música.

El festival Barnasants torna per segon 
any consecutiu  a Amposta, el 7 de maig
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Baró, Mas del Rei, Resplanada, 
Surers, Fornassos i diferents de 
la zona del Burgà, així com ca-
mins de Tivissa, Ginestar, Car-
rasques, Betetes i entrada dels 
Perxets. Amb una llargada total 
dels camins arranjats de 17.395 
metres.
L’import de l’execució ha sigut 
de 100.001,46 € , subvencio-
nats completament per l’Agèn-
cia de Residus de Catalunya.

CAT

El Consorci d’Aigües de Tar-
ragona (CAT) desplegarà un 
projecte per digitalitzar ins-
tal·lacions i serveis del CAT 
pressupostat amb 22 milions 
d’euros. Volen tirar endavant 
29 accions de digitalització, 
algunes ja iniciades i altres de 
futures. Un dels projectes sub-
vencionables és el desplega-
ment de la fibra òptica a través 
de la canonada principal del 
CAT, iniciat des de l’any pas-
sat i que podria finalitzar-se 
al juny d’aquest 2023. Per fer 

Digitalització de  les 
instal·lacions i els serveis

La IV Nit de la Comunicació lliura el primer Premi 
Talent a la jove periodista rapitenca Joanna Pardos
Un any més, i ja en van quatre, la 
Nit de la Comunicació, organit-
zada per laDemarcació de Ter-
res de l’Ebre del Col·legi de Pe-
riodistes de Catalunya (CPC) va 
recuperar del passat trajectòries 
de professionals del territori que 
han posat el seu granet d’arena 
perquè mitjans ebrencs vegen 
la llum i es facen grans. En total 
nou periodistes i comunicadors 
van veure reconeguda la seua 
tasca, en l’acte organitzat diven-
dres a l’Hotel Corona de Tortosa. 
En esta quarta edició a més, es va 
voler reconèixer amb el primer 
Premi Talent, la trajectòria de la 
jove periodista rapitenca Joanna 
Pardos, que ha exportat el seu 
treball arreu de país i de l’estat.
Pel que fa als nou homenatjats 
que van compartir protagonisme 
divendres, són la comunicado-
ra Lluïsa Bertomeu de Deltebre; 
Josep Garriga, fill de Gandesa, 
on va fundar l’emissora munici-
pal; la televisiva Karmele Marc-
hante, que també ha tastat tots 
els mitjans, ràdio, premsa i tele-
visió; els germans Ramon i Emè-

lia Miravall, ella va ser la primera 
locutora de Ràdio Tortosa i ell 
col·laborador d’este mitjà uns 
anys més tard; Josep Parrot, que 
va ser un dels locutors dels inicis 
d’Amposta Ràdio; Manel Ramon, 
al cap d’Amposta Ràdio des de 
fa molts anys i col·laborador de 

PREMIS

 9 periodistes i 
comunicadors van 

veure reconeguda la 
seua tasca

front a aquesta despesa, el 
Consorci ha aprovat en as-
semblea aquest matí accedir 
a uns ajuts europeus. El presi-
dent del CAT, Joan Alginet, ha 
assegurat que aquest projecte 
marcarà una “evolució històri-
ca” pel que fa a la digitalització 
i espera que marqui un “abans i 
un després” en la institució.
Alginet ha comentat que si es 
fan totes les inversions previs-
tes, el CAT esdevindrà un dels 
consorcis “de referència a ni-
vell mundial”. (ACN)

El municipi del Perelló ja ha 
donat per finalitzades les obres 
d’arranjament de més de 17 km 
del ferm en camins agrícoles 
municipals. L’àmbit ha inclós 13 
trams de camí que es milloren 
amb aportació d’àrid reciclat 
com a material de base, anive-
llat i compactació del mateix. 
L’actuació va començar a prin-
cipis de desembre i s’ha dut a 
terme als camins de Bassa en 

Arranjament de més de 17 km 
del ferm en camins agrícoles 

municipals

les televisions locals; el medià-
tic periodista i professor Pepe 
Rodríguez, i la veu de Ràdio Flix, 
Vera Talarn. 
La Nit de la comunicació també 
va destacar als nous membres 
del CPC. Enguany s’han sumat  
vuit col·legiats.

EL PERELLÓ
Juan Manuel 

Jaramillo, nou 
director

territorial de 
Drets Socials

Juan Manuel Jaramillo Ro-
praz és el nou director dels 
Serveis Territorials de Drets 
Socials a l’Ebre. Nascut a Ve-
vey (Suïssa) l’any 1974. És lli-
cenciat en Enginyeria Química 
per la Universitat Jaume I de 
Castelló (1998). Actualment 
està cursant el grau de Dret. 
Des del 2015 i fins l’actualitat 
ha estat Cap de la Secció de 
Treball. També va ser Cap del 
Servei de Coordinació Territo-
rial al departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies a l’Ebre 
(2020-2021), tècnic del depar-
tament de Treball (2011-2015) 
i tècnic del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) (2010-
2011).

Aquest cap de setmana s’ha 
celebrat l’Assemblea de Tras-
pàs 2023 de la Jove Cambra 
Internacional (JCI) de Catalu-
nya a la Cambra de Comerç de 
Tortosa. Acompanyats de les 
Presidències de totes les Joves 
Cambres d’arreu del territori, la 
Junta Gestora 2022, encapça-
lada per Pol Jiménez, ha passat 
el relleu del càrrec de la
Presidència Nacional a la fun-
dadora de la JCI Terres de 
l’Ebre, Georgina Matamoros, 
en una cerimònia emotiva i 
carregada de projectes.

L’ebrenca 
Georgina

Matamoros, 
nova 

Presidenta 
Nacional

JCI

La periodista rapitenca Joanna Pardos, primer Premi Talent. Foto: CPC, demarcació Ebre. 
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POLÍTICA

El ple de l’Ajuntament, cele-
brat dimecres, va desestimar 
les al·legacions dels pressu-
postos de l’Ametlla de Mar de 
2023, presentades pel grup 
polític de Ciutadans, amb els 
vots a favor d’Esquerra i En-
tesa per la Cala, l’abstenció 
de Junts per l’Ametlla i el vot 
negatiu de Ciutadans. Les re-
clamacions presentades per 
Ciutadans apuntaven que els 
pressupostos no compleixen 
les limitacions imposades per 
llei pel que fa a les retribucions 
dels funcionaris, i diuen que 
tampoc estan informats pel 
funcionari i que s’endarrerei-
xen les obligacions adquirides. 
D’aquesta manera, els pres-
supostos queden aprovats 
definitivament amb els vots 
favorables d’ERC i Entesa per 
La Cala i els vots negatius de 
Junts per l’Ametlla i C’s. As-
cendeixen a 14,7 MEUR -a 16,3 
MEUR amb les empreses mu-
nicipals-. (La Cala Ràdio)

terres de l’ebre
L’Ametlla: 

aprovats els 
pressupostos

Amb la voluntat de “generar la 
renovació i el canvi de l’equip 
de govern de l’Ajuntament de la 
Sénia a les eleccions municipals 
de 2023, ha nascut la plataforma 
ciutadana Endavant la Sénia”. 
Un col·lectiu de gent diversa i 
transversal que s’han presentat 
amb un manifest que reivindica 
la necessitat de “propiciar una 
entrada d’aire fresc i el disseny 
d’una proposta política alterna-
tiva” al govern local actual; i que 
fan suport a la candidatura de 
l’alcaldable Victòria Almuni. 
El manifest defensa “un nou estil 
de fer política i de lideratge basat 
en l’escolta, l’acompanyament, 
la transversalitat, la posada en 
comú i la decisió participada. 
Capaç de combinar l’efectivitat 
a la feina i la visió d’on voldrí-
em arribar com a poble en una 
perspectiva de mitjà i llarg ter-
mini.  Treballar el present per tal 

de preparar el futur”.
Endavant la Sénia dona suport 
a la candidatura a l’alcaldia que 
liderarà Victòria Almuni, “com a 
persona coneixedora de la re-

Reivindiquen 
la candidata 

republicana a l’alcaldia 
“per liderar el canvi 

a les eleccions 
municipals del maig”

alitat local, compromesa en la 
seva millora, acostumada a la 
gestió d’equips, amb tarannà di-
alogant i amb capacitat d’ater-
rar projectes a realitats diverses 

i canviants”. 
D’ara fins a les eleccions muni-
cipals la plataforma Endavant la 
Sénia treballarà per guanyar-se 
“la confiança dels veïns i veïnes 
de la Sénia i per aportar i incor-
porar propostes al programa 
electoral que acabi presentant 
la candidatura. Tenim molta 
confiança en les potencialitats 
de la Sénia i volem contribuir 
activament a reforçar-les. Sota 
el nom d’Endavant la Sénia, i 
confiant en el lideratge de Vic-
tòria Almuni”.

Neix la plataforma ciutadana Endavant la Sénia, 
en suport a l’alcaldable Victòria Almuni Balada

oficials de la Candelera 2023 
contemplen els més tradicio-
nals com el Pregó, la Processó 
de la Verge Candelera, el Ball 
de la Candela, la Missa Major, el 
partit de futbol de la Candelera 
o la Festa del Vermut.
Durant l’1 al 5 de febrer, també 
tindran lloc actuacions musi-
cals de renom com Diversio-
nes, que actuarà el 4 de febrer 
a les 18.30 h, Miquel del Roig, 
el mateix 4 de febrer a les 20 h 
o Cràneos, el dia 5 de febrer, a 
les 17 h.
Com a novetat, enguany tindrà 
lloc un homenatge a les Majo-
rettes, que es dissolen després 
d’anys d’actuacions per festes 
i també es farà un reconeixe-
ment a l’Institut Candelera pel 

L’AMETLLA

Compte 
enrere per 

la Candelera 
2023

L’Ametlla de Mar es vestirà de 
festa major en honor a la seva 
patrona, la Mare de Déu de la 
Candelera. El teatre amateur 
del grup escènic de la SCER 
amb l’obra ‘Comèdia Negra’ 
de Peter Shaffer donarà tret de 
sortida als actes preludi avui 
divendres. L’obra serà repre-
sentada també el dissabte.
El dissabte al matí continuarà 
la festa amb el Dia Jove, que 
consistirà amb una gimca-
na matinal infantil i sènior de 
paintball, infables wipeout o 
team building, un vermut elec-
trònic i un dinar a la Confraria 
de Pescadors, organitzat pels 
Quintos i Quintes d’enguany. 
De fet, ells mateixos s’han en-
carregat també d’organitzar el

Correbars, que tindrà lloc a la 
tarda i que serà amenitzat per 
la Xaranga Suquet Calero.
La música també serà prota-
gonista a la tarda amb l’actu-
ació del grup local The Baldats 
i a la nit, el plat fort musical 
Dlocos, el tribut del Canto del 
Loco, que farà reviure els te-
mes d’èxit d’aquesta exbanda 
de pop rock. El tribut tindrà 
com a taloners per excel·lència 
i també de casa, els Nautilus.
El diumenge serà dedicat a 
l’esport de la petanca i el fes-
tival esportiu. Prèviament al 
migdia, però, la Banda de La 
Cala també farà moure l’es-
quelet els assistents amb el 
concert ballador.
Després del preludi, els actes 

35è Aniversari i la descoberta 
de la placa del segell de quali-
tat educativa LabelFrancÉdu-
cation. Les entitats culturals 
locals, com és habitual, també 
tindran un pes important en la 
programació de festes amb la 
Trobada de Gegants, les Cor-
netes i Tambors, la Batucada 
Kalakatà, entre d’altres. Es pot 
consultar tota la programació 
de les festes majors a www.
ametllamar.cat/candelera

De l’1 al 5 de febrer 
tindrà lloc 

la Festa Major 
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ELS 7 ‘BABYS’ DE 
LA SÉNIA 

Com a historiador, analista i 
autor del llibre de la història del 
futbol a La Sénia, puc dir que 
l’equip senienc que va jugar 
contra l’Ulldecona va ser el més 
jove de la història. 4 juvenils 
(Verge, Pepió, Didac i Narcis) i 
tres jugadors més, Àlex Zara-
goza, Ayoub i Carlos Gilabert. 
7 jugadors amb una mitjana de 
19 anys que es van berenar al 
totpoderós Ulldecona. La Sénia 
té un equip amb molt de futur, 
i no oblidem a 3 seniencs que 
juguen en categories superiors 
de juvenils de divisió d’honor, 
Aspa i Teo, al Nàstic, i Edu a 
Benicarlo. Aquests són els 15 
jugadors babys: Àngel Verge, 
Ayub, Edu, Didac, Marc Aspa, 
Héctor Juanes, Teo Arasa, Aleix 
Gavalda, Narcís, Joel pepi, 
Albert Zaragoza, Eric Almuni 
i Gerard. D’aquests només 5 
no juguen a la Sénia, els tres 
ressenyats i Héctor Juanes al 
juvenil de l’Ulldecona, Almuni 
a Amposta i Gavaldà a Rosell. 
Molt pocs equips d’aquesta 
comarca poden dir que tenen 
un planter amb tant de futur. 
I si això li unim jugadors com 
Escubedo, els germans Capitan, 
Roberto i Callarisa. A més de 
Gerard Verge i Stefi Bona que 
juguen a la Rapitenca. El pro-
blema que és molt difícil que 
tots vinguin doncs prefereixen 
estar en altres categories. I mai 
es valora això del poble fins que 
passen els anys. La Sénia té un 
gran futur i té un nom propi 
i així ho vaig batejar “babys 
seniencs”. És el meu poble, el 
meu club dels meus amors.

CELMA

LA SOLETAT DELS 
ENTRENADORS
S’arriba a l’equador de la 
temporada i comencen els 
canvis a les banquetes. Ens 
trobem amb casos que, des de 
fora, sorprenen. Jordi Roca no 
segueix, sent la Cava segon a la 
taula i només havent perdut 3 
partits de 43 (els que va dirigir 
a l’equip). S’ha parlat de funcio-
nament dels entrenaments i 
Roca, al respecte, ja va fer els 
seus aclariments a Minut 91, no 
estant d’acord. Cal pensar que 
hi ha motius que se’ns escapen 
als que estem fora. Però sobta 
la urgència, no deixant-lo arri-
bar al partit a Corbera i sense 
tenir un relleu preparat. En 
tot cas, jo no entraré a jutjar 
a Roca com a mister. Però si 
que coneixo com treballa i com 
s’entrega, sent un dels tècnics 
del territori que més gestió 
de recerca de jugadors porta 
a terme. En tot cas, i parlo en 
general, els vestidors manen 
i poden decidir. En el cas de 
Gerard Capera ens trobem que 
entrenava a un equip, l’Ullde-
cona,  classificat pel play-off 
d’ascens. Com en el cas de la 
Cava, deuen haver causes que 
se deuen analitzar des de dins 
i que comporten motius per 
prendre decisions. I Mario, per 
la seua part, ha decidit fer un 
pas al costat a l’Ampolla, però 
aquí ja parlem d’una dinàmica 
de resultat que, de moment, 
no es pot revertir. En tots els 
casos esmentats, i amb els que 
ja ha hagut abans, l’entrenador 
es queda sol. Desprotegit. I 
també decepcionat perquè no 
s’ha valorat la seua feina.  

MICHEL TERCERA FEDERACIÓ
La Rapitenca rebrà el Sant 
Andreu, diumenge 12h

Minut 91 
Dilluns a les 22 h 

Dimarts a Esports TE: 20h
Dimarts  22.30 h 

Dimecres a Esports TE: 20h

La Rapitenca rebrà diumenge 
el Sant Andreu, un dels equips 
històrics del futbol català. Es 
d’aquells partits assenyalats per 
anar a la Devesa quan a l’estiu 
passat es van conèixer el ca-
lendari. El partit és atractiu per 
l’entitat del rival però, a hores 
d’ara, ho és perquè la Rapitenca 
necessita els punts per sortir de 
la cua de la taula classificatòria. 
El Sant Andreu, tercer a la tau-
la, necessita els punts però per 
motius diametralment oposats.
Per la Rapitenca torna Edgar, 
després de la sanció, i es confia 
que pugui fer-ho Ekedo, que va 
ser baixa en la jornada passa-
da per molèsties. També caldrà 

esperar si Chico Diaz té els te-
mes burocràtics solucionats i si, 
d’esta forma, ja pot debutar.
La Rapitenca va empatar el diu-
menge passat al camp del Ba-
dalona. (0-0). Un partit en el 
que, tot i el resultat,  van haver 
moltes ocasions a les porteries. 
De fet els dos porters van ser 
els millors. Dan va evitar, prin-
cipalment a la represa, que el 
Badalona marques. La Rapiten-
ca, amb qui va debutar Gerard 
Verge, un dels destacats en el 
partit, també va tenir opcions 
clares per poder marcar. Per 
tant, l’empat va ser just i ara cal 
buscar la victòria diumenge a 
casa. 

Ascó-Vilanova, partit
amb doble valor
L’Ascó va perdre en la seua vi-
sita al Valls, diumenge passat 
(2-1). L’equip de la Ribera s’ha 
enfrontat als 3 primers classifi-
cats en les 3 primeres jornades 
de l’any. I les sensacions són 
bones tot i només haver sumat 
un punt de nou. Diumenge a 
Valls els asconencs van co-
mençar desubicats i una errada 
en una cessió de la pilota enre-
re va suposar l’1-0. No obstant, 
els de la Ribera van reaccionar 
amb un golàs d’Eric amb un 
tret espectacular des de fora de 
l’àrea que va superar al porter 
local Jose. El partit es va man-
tenir igualat fins el descans. A 
la represa, a l’Ascó li va costar 
altre cop entrar en el partit i el 

Valls es va avançar amb el 2-1. 
El partit es va complicar. I més 
quan l’àrbitre va expulsar a Fa-
cundo. Segons fonts de l’equip, 
després d’un falta molt dubtosa 
contra l’Ascó, el jugador va dir-
li  a l’àrbitre “ens les estàs pitant 
totes”. I li va mostrar la segona 
targeta. Va ser un cop dur. El 
Valls, segon classificat, va apre-
tar i va generar opcions, topant 
amb l’encert de Lluc, porter 
d’un Ascó que va mantenir-se 
viu en la confrontació fins el fi-
nal, tot i les adversitats.
Ja cal passar pàgina i pensar 
en el proper partit, contra el 
Vilanova, rival directe per la 
permanència.  Duel amb doble 
valor.

Diego Reyes, que va ser mister de la Canonja, és el nou mister de 
l’Ampolla. Diego, com a jugador, va pertànyer, entre altres, al Betis 
B, Cordova, Castelló, Cadis i Nàstic. El tècnic ha arribat a un acord 
amb la directiva de l’Ampolla  que va haver de fer diverses gestions 
per confirmar el nou entrenador una vegada es va arribar a un acord 
amb Mario Javaloyes, mister fins ara, que ha decidit fer un  pas al 
costat davant de la dinàmica de l’equip. Pel que fa a la plantilla, Lluc 
i Dani han causat baixa, fitxant amb el Tortosa juvenil. 
L’Ulldecona també ha sofert canvi un cop se li va comunicar a Ge-
rard Capera que no continuava. De moment, Moha agafa l’equip.

Diego Reyes, nou mister de l’Ampolla

TERCERA FEDERACIÓ 

Rapitenca-S Andreu  diu 12h

PRIMERA CATALANA

Ascó-Vilanova dissab 17h

SEGONA CATALANA

Dissabte: 

Roda-J i Maria 17h

Catalònia-Ulldecona 16h

M Nova-Tortosa 16.30h

Diumenge: Aldeana-RBitem 12h

Ebre Esc-La Sénia 17h

Ampolla-Camarles 17h

TERCERA CATALANA: 

Dissa: Ametlla-Godall 15h

Masdenverge-Corbera 16h

J i Maria-Xerta 20h

Diumenge: 

Benissanet-Tortosa 16h

Perelló-S Bàrbara 16h

Gandesa-Flix 16h

La Cava-Rapitenca 17h

Amposta-Roquetenc 19h

QUARTA CATALANA

Dissab:  

Ametlla-Amposta 15.30h (Perelló)

Aldeana-Tivenys 17h

S Jaume-Alcanar 17.15h

J i Maria-Pinell 18h

Camarles-Olimpic 18h

Diumenge: Ginestar-Gandesa 16h

Fatarella-la Cava 16h

La Galera-Catalònia 16 h

LA PROPERA

El partit 
de Canal TE:

 

Rapitenca-S Andreu 
diumenge 22.30 h
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LA SALVACIÓ, A 
TOCAR
El Jesús i Maria va guanyar 2-1 
a la Pobla B, equip que ja havia 
assegurat la plaça de play-off. 
Els locals, tot i no tenir protago-
nisme en el primer temps, van 
ser letals, avançant-se amb el 
2-0, amb un gran gol de Robert 
i un altre de Salva. La Pobla, tot 
i anar a remolc, va estar millor a 
la primera part. A la segona mei-
tat, aviat, la Pobla va entrar en 
el partit arran d’un penal. Amb 
el 2-1, els locals van ser intensos 
en defensa i van aprofitar els 
espais per a crear ocasions. La 
Pobla no va tenir tant protago-
nisme com al primer temps. Ja 
a darrera hora, un penal sobre 
Alcalà va ser aturat per Víctor, 
porter visitant. No obstant, el 
Jesús i Maria va sumar el triomf i 
ja gairebé celebra la permanèn-
cia. Un punt ja donaria el play-
off d’ascens i la permanència de 
forma matemàtica. 

Lamentar la lesió de Salva que 
amb trencament del radi ha de 
ser operat. Josep Maria Torres, 
director esportiu del J i Maria, 
valorava el treball de l’equip 
i el cos tècnic i també agraïa 
el suport de l’afició. Meritòria 
trajectòria de l’equip de Lluís. 

FITXATGE: El J. i Maria ha fitxat 
al davanter Marcos Sanjosé, que 
va estar a l’Ascó, al Flix i ara al 
Catllar. Es confia en poder fer-ne 
un altre en els propers dies.

UD JESÚS I 
MARIA

SEGONA CATALANA

LA SÉNIA 
S’EMPORTA EL 
DERBI, CONTRA 
L’ULLDECONA 
(3-1)
La Sénia va guanyar contra 
l’Ulldecona i referma la seua 
millora amb la quarta victòria. 
L’Ulldecona va tornar a ser irre-
gular. Els falduts van començar 
bé el partit, amb un gol anul.lat 
i tenint més pilota. Però va ser 

la Sénia qui va avançar-se. D’un 
penal, el porter visitant Roc va 
rebutjar la pilota. En la jugada 
posterior, Joel va establir l’1-0. 
Malgrat això, Callarisa després 
d’una bona assistència d’Ivan 
va aconseguir l’empat poc 
abans del descans. A la represa, 
amb els minuts, els seninec van 
créixer. Van estar més intensos 
en els duels. Una centrada de 
Saragossa va suposar el 2-1, 
obra de Carlos amb una gran 
rematada.  amb el cap. El par-
tit va obrir-se. Callarisa va tenir 

l’empat però Àngel Verge, jove 
portar local, va impedir-ho. 
Amb espais, la velocitat del lo-
cal Saragossa va comportar un 
penal. Lleixà va tirar-lo, Roc va 
aturar-lo (el segon que va atu-
rar), però del rebuig, el jugador 
senienc va sentenciar una vic-
tòria en el derbi que encoratja  
a la Sénia, que segueix avan-
çant. 

DESTITUCIÓ
Per part de l’Ulldecona dir que 
la directiva va decidir, després 

del partit de diumenge a la Sé-
nia, destituir al tècnic Gerard 
Capera. Es considera que la 
dinàmica no és bona per un 
equip que està sent molt irre-
gular en les últimes jornades, 
sobre tot fora de casa, amb 
intermitències i amb fases en 
què no està en el partit. Moha, 
segon fins ara, agafarà l’equip 
si no es decideix el contrari en 
els propers dies. D’altra banda, 
Guillem Navarro va demanar la 
baixa, la setmana anterior, i no 
té a veure amb el tema tècnic.

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

46
29
27
36
24
18
26
20
23
11

20
18
12
21
37
32
24
27
37
32

35
31
31
30
20
20
18
17
13
9

6b. 16a jorn         GF       GC     PNTS

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

40
28
31
23
26
19
30
24
11
17

14
15
31
21
36
19
31
29
29
24

41
28
27
24
20
18
19
19
15
12

6 a. 16a jorn        GF       GC     PNTS

El líder Tortosa remunta 
contra l’Aldeana (6-2)
El Tortosa, amb 7 victòries segui-
des, continua líder. Va guanyar a 
l’Aldeana en un partit que va es-
tar igualat fins el segon temps. 
Anell, amb un tret des de fora 
de l’àrea va marcar el 0-1. Yas-
sine va empatar. Els roigiblancs 
van progressar i van gaudir de 
tres situacions per marcar el se-
gon. Però va ser l’Aldeana, arran 
d’una acció per banda de Badia, 
qui va fer l’1-2, gol d’Eric. A la re-
presa, als cinc minuts, de penal, 
els locals van empatar. Van ser 
cinc minuts determinants. Una 
falta a la frontal, protestada pels 
visitants, va suposar el 3-2. Ar-
nau va aconseguir un gran gol. 
Els roigiblancs Peke i Joan, per la 
dreta, van generar la jugada del 
4-2. L’Aldeana, crispada pel pe-
nal i la falta del 3-2, va baixar els 
braços però va tenir dues opci-
ons clares, amb trets de Badia. El 

partit es va trencar i Peke i al final 
Pau Miralles va ampliar l’avan-
tatge. Jordi Fabregat, mister del 
Tortosa, admetia que “el 6-2 va 
ser abultat. També dir que l’1-2 al 
descans no era just. A la represa, 
van haver cinc minuts claus amb 
dos gols que van afectar a l’Al-
deana que no va estar conforme 
amb les jugades de la falta i del 
penal. Amb el 4-2 ells van te-
nir dues opcions que, en el cas 
d’entrar, ens haguessin fet pa-
tir””. Ferran Simó, tècnic de l’Al-
deana: “vam fer 50 minuts molt 
bons però a la segona meitat, 
arran de decisions arbitrals vam 
sortir del partit, la qual cosa no 
ens pot passar. El resultat va ser 
enganyós però en pocs minuts 
se’ns va escapar el partit arran de 
dues jugades, el penal i la falta”. 
L’Aldeana segueix amb baixes, 
Nacho, Villa, Cano, Sabaté i Barri.

L’Ebre Escola confirma la 
permanència, a Camarles
En un partit marcat pel vent, 
l’Ebre Escola va guanyar a Ca-
marles i assegura la plaça de 
play off d’ascens, a manca de 
dues jornades pel final de la pri-
mera fase. 
El Camarles, al primer temps, 
amb el vent a favor, va tenir di-
verses opcions. Però no va mar-
car i el partit es va igualar en els 
darrer tram de la primera meitat. 
A la represa, amb el vent a favor 
dels visitants, l’Ebre Escola va fer 
un pas avant i avançada la sego-
na meitat va decantar el duel del 
seu costat arran d’una bona ju-
gada que va culminar Céspedes. 
Els visitants van progressar i van 
tenir altres opcions, sentenciant 
a poc del final, amb un gol de 
Buera que va robar-li la cartera 
a Jaume, porter local.
Josep Balart, de l’Ebre Escola: 

“al primer temps ens va costar, 
amb el vent en contra i el Ca-
marles va tenir ocasions. Al des-
cans vam arribar amb millors 
sensacions perquè vam acabar 
la primera meitat més ben po-
sats, amb el partit més controlat. 
A la represa, va saber interpre-
tar el joc amb el vent a favor i 
l’equip va progressar, jugant 
més a camp contrari. Així, des-
prés d’una bona combinació, 
Aleix va establir el 0-1. I ja al fi-
nal, Buera va sentenciar”. Balart 
afegia que “estem satisfets per-
què ja hem assolit el primer ob-
jectiu que era la permanència. 
No hi comptava ningú però ens 
hem colat i ara hem de pensar 
en acabar la primera fase de la 
millor forma possible i en la se-
gona lluitarem per ser competi-
tius, sense renunciar a res”.

El Catalònia guanya el Móra 
la Nova i arriba als 20 punts 
El Catalònia va vèncer el Móra la 
Nova. El partit va començar força 
bé per als locals que als 7 minuts 
ja guanyaven 2-0, amb gols de 
Panadero i de Sergi Escoda, des 
del centre del camp. El Móra la 
Nova va reaccionar i va  gene-
rar, topant amb Estorach, porter 
local. A la represa, aviat, Barru va 
fer un gol marca de la casa, que 
fou el 2-1. El problema per als vi-
sitants va ser que, acte seguit, el 
Cata va ampliar distàncies amb el 
3-1, aprofitant Escoda un rebuig 
del porter visitant. El partit va te-
nir anades i tornades. El Móra la 
Nova va reclamar un gol anul.lat 
per fora de joc. Barru, amb un al-
tre gol des de la frontal de l’àrea, 

va establir el 3-2 que va ajustar el 
partit. El Cata, tot i tenir espais, 
no va poder sentenciar i el Móra 
la Nova, que acabar amb nou, va 
treballar per a empatar. Pau Ale-
gria, mister del Catalònia: valo-
rava “el treball de l’equip. Estem 
en la cinquena amb 20 punts que 
ens donen força en la lluita per la 
permanència en la segona fase”. 
Ambròs lamentava “l’inici de par-
tit quan no vam estar gens ben 
posats. Després vam reaccionar 
i al segon temps vam tenir opci-
ons però una indecisió va supo-
sar el 3-1. Vam seguir i Barru va 
reduir distàncies, fent mereixe-
ments per empatar. No obstant 
va pesar el mal inici que vam fer”.

Primer triomf del R Bítem, 
contra l’Ampolla (1-0)
El R-Bítem necessitava la victòria 
per acabar la primera fase amb 
una altra situació. I va assolir-la, 
contra l’Ampolla, equip que no 
pot revertir la dinàmica de les 
darreres jornades. Els locals van 
ser més verticals a la primera 
meitat, tenint un parell d’opci-
ons i fent un gol que fou anul.
lat. A manca de cinc minuts pel 
descans, arran d’un córner, el R 
Bítem va avançar-se amb  una 
rematada de Brayan. Els visitants 
van protestar que van haver-hi 
mans en la jugada anterior. Poc 
després, l’Ampolla gaudiria de la 
millor ocasió amb una pilota que 
Reolid va aturar amb dos temps. 
A la represa, el Bítem es va tancar 
i l’Ampolla va tenir més posses-
sió però sense poder generar. Els 
locals no van cometre errades i 
van mantenir el resultat. Subi, 
tècnic del R Bítem: “feia unes jor-

nades que, tot i no guanyar, es-
tàvem millorant i en esta jornada 
vam saber sofrir i vam sumar una 
victòria que penso que va ser 
merescuda i que ens anirà molt 
bé per la confiança”. La victòria 
dona vida. El local Rovira haurà 
de ser operat del genoll. Va ha-
ver un missatge d’ànim abans del 
partit. Mario Javaloyes, tècnic 
de l’Ampolla: “al segon temps 
vam tenir molta més pilota però 
no vam poder crear ocasions 
clares”. El president va ratificar 
la setmana passada la confiança 
amb el cos tècnic. Mario, sobre 
la situació, diumenge indicava 
que “l’equip té actitud però tam-
bé entenc que la dinàmica actual 
no és bona”. El tècnic va comu-
nicar a la directiva dimarts la de-
cisió i no continuarà entrenant a 
l’Ampolla, que està en dinàmica 
negativa.
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GODALL, 0
GANDESA, 4
El líder Gandesa continua ferm 
després guanyar al Godall. Dilla, 
de penal, i Saumell van marcar al 
primer temps. I Dilla i Roger van 
sentenciar avançat el segon.
Juanjo Agustin, mister del Goda-
ll: “content del treball de l’equip. 
La primera meitat va ser molt 
igualada. Natros vam jugar ben 
posats i no vam deixar fer el seu 
joc als jugadors de qualitat que 
té el Gandesa. Però durant la pri-
mera meitat l’àrbitre es va inven-
tar un penal que fou el 0-1. Els 
jugadors es van descentrar per-
què va ser injust el que va pas-
sar. I ja a les acaballes del primer 
temps va arribar el 0-2, fruit del 
desconcert nostre per la decisió 
arbitral del penal. La represa va 
ser molt intensa, tenint alguna 
ocasió més el Gandesa. Natros 
vam apretar però no vam poder 
entrar en el partit i ells van sen-
tenciar. Al final, no va ser un par-
tit de 0-4 en cap moment. Però 
sabem que hi ha coses externes 
que no podem controlar i hem 
de lluitar contra això. Satisfet pel 
treball dels jugadors, admetent 
la qualitat del Gandesa però en 
cap cas el 0-4 reflecteix el que 
va ser el partit”. Ivan Romeu, del 
Gandesa: “un partit en el que te-
níem clar el que ens trobaríem i 
així va ser. Un equip agressiu que 
defensa molt avant. Són valents 
però això els descobreix a l’es-
quena perquè deixen espais. Per 
això vam buscar jugadors que 
anessin a l’espai i, a més, penso 
que vam fer un partit molt serio, 
seguint el guió, defensant bé tot 
l’equip totes les pilotes que ells 
penjaven a l’àrea. El partit re-
queria estar els 90 minuts molt 
atents perquè, tot i tenir avantat-
ge en el marcador, un gol podia 
canviar la situació. Penso que el 
resultat va ser just. No vam cre-
ar moltes ocasions però vam 
ser contundents i fiables en les 
que vam generar. Vam haver de 
treballar molt, vam fer-ho i vam 
tenir el partit controlat, i amb 
el 0-3 a la represa ja va quedar 
sentenciat mantenint porta a 
zero que també fou important”. 

CORBERA, 2
LA CAVA, 3
La Cava va guanyar al camp del 
Corbera. Els locals, indignats 
per l’arbitratge: “ens sentim ro-
bats”.
Des de Corbera, comentaven 
que “l’equip, en esta ocasió, va 
estar a  l’altura però diumenge 
l’àrbitre va decidir desequilibrar 
el partit en no pitantun penal a 
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favor i inventant-se un en con-
tra que va canviar la dinàmica 
del partit”. El Corbera està set-
mana confirmarà el fitxatge d’un 
central i d’un davanter. Per la 
seua part, La Cava segueix tre-
ballant en la incorporació d’un 
entrenador. Aquesta setmana 
s’ha presentat al coordinador 
Àlex Ventura com a director 
esportiu. El propi Àlex Ventura, 
del duel a Corbera, comentava 
que “partit trampa per a natros, 
després d’una setmana mogu-
da. Ens vam avançar aviat amb 
un penal clar que va transfor-
mar Adri. A la primera part vam 
estar poc precisos en la pilota i 
ens costava jugar ràpid. Ens van 
empatar en una jugada a l’es-
quena de la defensa i a l’última 
de la primera part vam fer l’1-2. 
A la segona ja vam estar millor 
i en un penal molt dubtós vam 
fer l’1-3 i vam tenir ocasions de 
sobra per a ampliar la distància 
al marcador i guanyar més cò-
modes. No vam sentenciar i a 
última hora els Corbera va fer el 
2-3 que ens va fer patir dos mi-
nuts”. Eric Fernández ha fitxat i, 
per tant, torna al CD la Cava.

TORTOSA EBRE, 0
AMETLLA, 2

RAPITENCA B, 2
AMPOSTA, 3
L’Amposta va guanyar al camp 
del filial de la Rapitenca amb un 
gol de Felipe al 95. L’Amposta va 
començar millor el partit, fent 
Ferreres el 0-1. Amb els minuts, 
el duel va igualar-se i la Rapiten-
ca va assetjar, creant diverses 
arribades i va haver un penal per 
mans de Ian. Complicat de po-
der-se apreciar al camp. Però, 
poc a poc l’Amposta va generar 
més perill amb accions de Nico i 
amb una rematada de Ferreres i 
una altra de Marc. S’arribava ja al 
descans quan una indecisió visi-
tant va aprofitar-la el local Ro-
vira per empatar. A la represa, el 
partit va seguir igualat. Ferreres, 
amb un gol de davanter centre, 
va posar per davant a l’Amposta. 
I l’equip va tenir moments per 
decidir. Però amb els minuts es 
va veure obligat a defensar-se 
més enrera. I una jugada de Gir-
vinho va suposar l’empat, amb 
rematada de Saul. Era un cop 
dur per l’Amposta. En afegit, 
quan ja semblava que l’empat 
seria definitiu, va haver un cór-
ner que va rematar Felipe fent el 
2-3. Els locals van demanar falta 
en l’acció anterior al córner. 

PERELLÓ, 3
FLIX, 3
David Cuellar, tècnic del Pere-
lló: “va ser un partit molt igualat, 
sobre tot a la primera meitat, 
amb opcions pels dos equips. 
Ells ens van marcar arran d’un 
córner però vam empatar amb 
gol d’Arnau. Vam arribar al des-
cans amb bones sensacions, 
havent generat ocasions. A la 
represa vam sortir bé però en 
un error nostre ells ens van fer 
el segon gol. Vam fer canvis 
i vam canviar sistema, amb 3 
darrera, buscant tenir més pre-
sència dalt. En deu minuts vam 
remuntar el partit, Walter va 
marcar a la sortida d’un córner 
i Manza va fer el 3-2, culminant 
una bona jugada. Després va 
haver una interrupció per una 
tangana i es va perdre bastant 
de temps. I per això l’àrbitre va 
afegir molts minuts, més del 
que calien. I en la darrera juga-
da, una pèrdua de pilota en sor-
tida ens va costar el tercer gol. 
Crec que el resultat no va ser 
just. Però l’equip està en men-
talitat guanyadora. Si compe-
tim així, els resultats arribaran. 
Content pel partit però no amb 
el resultat”. Rius, del Flix: “un 
Flix discret va salvar un punt a 
les acaballes d’un enfrontament 
dramàtic per a uns i poc actiu 
per a uns altres. Vam començar 
avançant-nos en el marcador 
però ens van empatar poc des-
prés. Vam tenir un parell d’op-
cions més però amb els minuts 
ens vam anar desfent-nos com 
a col.lectiu. Ens vam tornar a 
avançar, a la represa, però lluny 
de decidir vam deixar el Perelló 
entrar en el partit i ells van re-
muntar amb el 3-2, un fet que 
ens va descentrar encara més. 
Al final vam salvar un punt en 
una acció desafortunada del 
Perelló que natros vam saber 
aprofitar. Un empat que no va 
satisfer a ningú, els locals per-
què volien els punts per sortir 
de la part baixa i natros perquè, 
tot i empatar a darrera hora, 
podem jugar molt millor”. Esta 
setmana el mister Albert Saltor 
torna a l’equip. 

SANTA BÀRBARA, 0
MASDENVERGE, 0
El derbi va acabar amb empat. 
Un partit molt intens amb oca-
sions a les porteries. El primer 
temps va estar més obert, amb 
alternatives i possibilitats clares 
pels dos equips. A a represa, 
amb els minuts, el Santa, que es 
va queda amb deu, va ser més 
intens i va tenir més presència a 
l’àrea rival, fent possibilitats i un 
gol que fou anul.lat, una decisió 
de l’àrbitre que fou protestada. 
Al final, 0-0 que no va acabar de 
satisfer. El Santa porta set jor-
nades sense perdre (4 empats). 
El Masdenverge en fa 4 que no 
perd. Els dos equips van oferir un 
bon derbi. 

L’Ametlla referma la millora 
amb un altre triomf, dissabte 
a Tortosa. Emma a la prime-
ra meitat i Fages, arran d’una 
contra a l’inici de la segona, 
van marcar. El Tortosa va tenir 
opcions, com un penal que va 
aturar Eric, porter calero, que 
també va evitar un 1 contra 1 
amb el local Cessay. L’opció vi-
sitant més clara a la represa va 
ser una falta que va traure Héc-
tor i que el porter local, Arnau, 
va avortar amb una gran inter-
venció. 
Òscar Rumense, tècnic del 
Tortosa, lamentava “una nova 
derrota en un partit en què les 
errades ens van tornar a pe-
nalitzar i en el que, a més, no 
vam resoldre les ocasions, fins 
i tot no transformant un penal. 
L’equip té moments i no juga 
malament però li manca una 
mica més d’ofici i també més 
encert en les ocasions que cre-
em“. Xavi Subirats, de l’Ametlla: 
“el partit ens va sortir força bé, 
amb el que havíem plantejat. 
Vam buscar juntar línies i pres-
sionar molt en un bloc mig  per 
recuperar i sortir a la contra. 
Així va venir el 0-1 i a la represa 
el 0-2. L’equip va estar molt 
ferm i va ser important també el 
penal que va aturar Eric per no 
arribar al final amb patiments. 
Satisfet del treball, de la pro-
gressió i de la victòria”. 

llorar i Jeroni amb un golàs de 
xilena i, amb un penal que ell 
mateix va transformar, va re-
duir l’avantatge local. Dos parts 
molt diferenciades, a la primera 
no vam competir i sí que vam 
fer-ho a la segona, tot i que el 
Roquetenc amb espais també 
va generar opcions. Es pren-
dran algunes decisions a nivell 
de jugadors i a veure si poden 
haver incorporacions que ens 
puguen anar bé i  puguin afavo-
rir la competitivitat de l’equip”.

ROQUETENC, 4
JESÚS I MARIA B, 2
Després de dues derrotes, el 
Roquetenc va tornar a gua-
nyar. Gerard Cid, Daiz, Morales 
i Stephane van decidir a la pri-
mera meitat. Als darrers minuts 
del duel, els visitants van reduir 
distàncies. 
Miquel Campos, cap de premsa 
del Roquetenc: “el partit es va 
resoldre en una primera part 
molt completa en què ben aviat 
Gerard va fer l’1-0. Els primers 
minuts van ser de domini altern 
i els visitants també van tenir les 
seves opcions amb dos remata-
des al pal. Però en el tram final 
del primer temps els locals van 
ser molt superiors disposant de 
moltes ocasions de gol marxant 
al descans amb 4-0. A la segona 
part el ritme del partit va baixar; 
el Roquetenc va controlar el joc 
però els pals i els porter visitant 
van impedir ampliar l’avantatge. 
Al tram final un Jesús i Maria 
molt combatiu va reduir la dife-
rencia amb dos gols de Jeroni”.
Des de la UD Jesús i Maria es 
comentava que “a la primera 
meitat no vam estar bé, va ser la 
pitjor de la temporada, tot i fer 
ocasions amb rematades al pal. 
Al descans es va arribar amb el 
4-0. A la represa l’equip va mi-

XERTA, 3
BENISSANET, 2
El Xerta va sumar la segona vic-
tòria seguida i s’estabilitza a la 
zona còmoda taula. Des del club 
xertolí: “sabíem que era un par-
tit i una jornada important, se-
gona a casa seguida, per poder 
deixar rivals més enrere i poder 
agafar distàncies. Vam entrar bé 
al partit i vam fer l’1-0, tenint a 
més dos o tres ocasions clares. 
Però no vam marcar i ells arran 
d’una falta lateral van empatar. A 
partir d’aquí el partit es va igualar, 
fins el descans. Però natros vam 
generar més oportunitats clares 
per haver marxat a la mitja part 
amb avantatge. Però no les vam 
transformar. A la represa, amb un 
molt bon gol, amb una vaselina, 
ells van fer l’1-2. Va ser clau em-
patar poc després. Vam seguir i 
vam tenir ocasions, evitades pel 
seu porter que va estar força 
bé. Vam insistir i al 80 Zouhir va 
marcar el 3-2. Natros vam gene-
rar més, però en esta ocasió ens 
va costar aprofitar-les. Al final, 
tres punts molt importants”. 
Victor va fer els altres dos gols 
locals. 

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

EQUIP DE LA JORNADA

· Nova normativa: ara un juga-
dor que jugue al filial no podrà 
fer-ho més de 9 partits al pri-
mer equip. I del primer equip al 
filial, la mateixa norma. Si això 
és fomentar el futbol de base i 
la pedrera...
· Un entrenador diu que m’ha-
via de trucar, ho ha dit tres 
vegades, “a tal hora et truco, i 
mai truca”. Si ens escrivim amb 
coloms missatgers, les nos-
tres comunicacions es farien 
abans. Tant mòbil perquè.
· Compte a la dada: a Alcanar, 
a la seva plantilla, els 25 juga-
dors tots són d’Alcanar. I a San-
ta Bàrbara, rècord de jugadors 
locals: 16.
· Alguns equips es queixen dels 
arbitratges: “Sempre afavorei-
xen els que van a la part alta”, 
em diuen.
· Pau Alegria va estar qüestio-
nat al Catalonia fa uns mesos. 
I ara és cinquè amb 20 punts. 
Tot i tenir moltes baixes. La 
confiança és la clau i a Pau li 
van donar.

·¿Hauria de ser Sergio Navarro el 
mister de la Cava per donar més 
energia a aquest equip? Sí.
· Albert Saltor s’incorpora una al-
tra vegada com mister al Flix; el 
treball de Rius en la seva substi-
tució, notable.
· Segueix el surrealisme al futbol 
ebrenc. Puc entendre que cessin 
un mister, és llei de futbol. Però 
cessar Gerard Capera en acabar 
el partit contra La Sénia, no em 
sembla el més correcte. I Roca 
fou cessat a la Cava anant segon.   
· Segueix el terratrèmol a les ban-
quetes. A l’Ampolla se’n va anar 
Mario esta setmana per decisió 
pròpia. I si això li unim els canvis 
a Bitem, la Sénia i Ulldecona,  fa 
veure que estar en una banqueta 
ebrenca és terrible. Propera set-
mana a la meva editorial analitza-
ré aquesta situació més profun-
dament. 
A l’Ampolla sona Camarero, i al-
gun entrenador de Tarragona 
com Mercadé. Compte a la dada 
amb la darrera etapa de l’Ampolla 
han caigut tres entrenadors, Ge-
rard Capera, Pascale i ara Mario, 
que ha decidit no seguir.

TOP SECRET
· No fa molts anys, l’Amposta 
estava a la Tercera divisió i la 
Rapitenca no tenia filial. Aquesta 
setmana es va disputar un der-
bi inèdit, amb 600 persones al 
camp, més que en molts partits 
de 3 divisió.
· A manca de dues jornades, 
cinc equips classificats per al 
play-off d’ascens: Tortosa, Ull-
decona, Aldeana, Ebre Escola i 
Jesús i Maria (pràcticament), A 
l’altre grup ja ho estan Canonja, 
Pobla B i el vuitè equip en entrar 
al grup de 8 potser el Morell.
· No heu de veure el Barça, juga 
millor el Tortosa. Festival aques-
ta setmana a la segona meitat, 
els sis gols cadascun d’un ju-
gador diferent, 17 n’han marcat 
aquesta temporada, Fabregat 
enamora. Té els jugadors ferms, 
com una moto. Algú dubta que 
no ascendirà?. Equip jove i un 
mister 10. No es pot demanar 
més. La nota negativa és que el 

president no vol anar al progra-
ma de Michel, hauria de donar 
exemple.
· Dos germans van debutar. Ge-
rard amb la Rapitenca i Àngel va 
ser titular a la porteria de la Sénia. 
Gerard va jugar força bé i Àngel 
va fer un gran partit  contra l’Ull-
decona. Seran els únics germans 
del futbol Ebrenc que no tindran 
la seva foto a la secció de Més 
Ebre. I no serà per culpa meua
· Roc, porter de l’Ulldecona, en 
va aturar dos a la Sénia, en el der-
bi de diumenge..
· El Masdenverge és el campió 
de l’empat a Tercera catalana. En 
porta sis. I ara quatre jornades 
sense perdre.
· El filial del Camarles és l’únic 
equip català que no ha perdut 
a camp contrari i des d’octubre 
està invicte. Gran treball de Flo-
rin. L’equip és segon a la taula.
· El Roquetenc ha incorporat a 
Joan Codorniu (Ebre Escola) i 

Toni Ondazabal (R. Bitem). A 
la segona volta jugarà 4 partits 
fora, la resta a casa.
· L’Ebre Escola mereix tots els 
reconeixements. Classificat per 
al play off.  El seu mister, Pepe 
Balart, em diu: ”i ara canviem 
l’obligació per ambició”. · Gui-
llermo Camarero va rebre una 
trucada de la Cava, però no 
anirà. 
· Guillem Navarro va demanar 
la baixa a Ulldecona, la setmana 
passada. Segons ell no té ofer-
tes. Jo no m’ho crec.
· Partit la Sénia-Ulldecona es 
va poder veure en directe per 
streaming per la tv de la Fede-
ració. Va ser un plaer. Ho vaig 
veure des del meu ordenador. 
5 persones té l’equip de la tele 
federativa per cobrir cada par-
tit cada setmana. Fins i tot van 
parlar de mi, en aportar-los una 
dada.
· El jugador Eric Fernández tor-
na a la Cava. Àlex Ventura, nou 
director esportiu.

ENTRENADOR DE LA JORNADA: ADRIAN (LA SÉNIA)

LA PORTADA DE LA SETMANA
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GERMANS DEL FUTBOL EBRENC (4)

Hugo i Josep Aguilar Comes
 (Camarles B).

Enric i Lluís Rovira Cortijo 
(Rapitenca B).

Ivan i Sergi Vallés Salvador 
(S Bàrbara)

Marc i Cinta Vilarroya Benet
(R Bítem i Riudoms de 1a Nacional)

Una gran pel·lícula de vaqueros 
“Els 7 magnifics”. I a Gandesa hi ha 

sis jugadors, Dilla, Josep, Gumiel, 
Ubalde, Genis, Costa i el gran Rins. 
Aconseguir la foto ha estat gairebé 
una pel·lícula de l’oest. Un dia Rins 

va haver de treure les pistoles. Entre 
els sis sumen una mitjana de 10 

temporades en aquest equip. I Rins 
porta tota la vida, com a jugador 

i delegat. Són llegendes del CF 
Gandesa. LA FRASE:  CARLOS BLANCH

 “AL SERVEI D’UN EQUIP, UN ENTRENADOR 
ÉS UN EXPLORADOR DE SOMNIS, TEIXIDOR 

DE TALENTS I FORJADOR DE VICTÒRIES”

LA JORNADA

Adrià i Pau Sánchez Ferré 
(Amposta B).

GERARD CID
(Roquetenc)

ROBERT COSTA
(Gandesa)

ÀLEX ESTORACH
(Catalònia)

MARC BRULL
(Ametlla)

BRAYAN
(R Bítem)

CÉSPEDES
(Ebre Escola)

IBRA
(Tortosa)

ARNAU PALLARÉS
(Perelló)

CARLOS GILABERT
(La Sénia)

VICTOR BERTOMEU
(Xerta)

YATMA
(La Cava)

SALVA
(Jesús i Maria)

FERRERES
(Amposta)
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Ramon Cruelles, tècnic de la 
Cava B: “vam fer la millor prime-
ra meitat, acabant amb 2-2. Vam 
fer dos gols en jugades elabo-
rades. El Ginestar, però, ens va 
agafar en dos contres. No obs-
tant, vam reaccionar, jugant for-
ça bé i empatant, tenint opcions 
per haver pogut fer el 3-2 abans 
del descans. A la represa vam 
acusar la situació, estem minvats 
d’efectius i pràcticament només 
disposàvem d’un canvi i quan es 
lesionen dos jugadors no tenim 
recanvi i ho acusem. I el Gines-
tar va aprofitar-ho i va establir 
el 2-3. Vam intentar-ho però no 
vam poder empatar. Orgullós de 
l’equip. A veure si podem recu-
perar efectius i tenir més juga-
dors disponibles”. Lluís Zas, del 
Ginestar: “el fort vent i la bona 
situació al camp de l’equip local 
van comportar que tinguéssim 
moltes dificultats. Malgrat això 
vam arribar en perill en un parell 
d’ocasions i fruït d’una jugada 
col·lectiva Manu va establir el 0 
a 1 al 22. El filial de La Cava va 
continuar treballant i va empatar 
als 25 minuts. Dos minuts des-
prés vam tornar a avançar-nos 
al marcador, de nou Manu, als 
27. Amb l’1-2, domini altern però 
sense perill per part dels dos 
conjunts fins que als 37’ La Cava 
B va tornar a empatar. A la re-
presa el conjunt local va avançar 
línies i va intentar desfer l’em-
pat tenint alguna que altra oca-
sió. El partit va obrir-se i natros 
vam perdonar el gol en diverses 
ocasions. No obstant, als darrers 
minuts vam aconseguir el 2-3 en 
una bona acció al minut 84. El 
partit es va allargar uns 10 minuts 
per les moltes interrupcions. La 
Cava B ho va intentar fins el xiu-
let final però sense premi. Victo-
ria molt difícil davant un filial que 
va deixar bona impressió”.

PINELL, 4
S JAUME, 0

4A CATALANA

El líder va guanyar el Sant Jau-
me i manté els 3 punts d’avan-
tatge respecte el segon. No va 
decidir el partit fins ben entrada 
la segona meitat. Albert Liza-
so, del Pinell: “d’entrada volem 
dedicar-li la victòria al pare de 
Jordi Serres que va morir el cap 
de setmana. Vam estar a punt de 
suspendre la confrontació però 
finalment es va jugar. Va ser un 
partit en què vam marcar en la 
primera jugada. Llavors ens vam 
acomodar i no vam estar, si bé 
cal considerar que el vent difi-
cultava el joc pels dos equips. 
Vam tenir alguna opció més 
però fins ben entrada la represa 
no vam poder marcar el 2-0 
i després van arribar els altres 
gols. Cal dir que el partit va ser 
molt disputat, davant d’un rival 
que fins el 3-0, ja al final, va estar 
ben posat sobre el camp”.
Anton, del Sant Jaume: “molt 
bon partit per part nostra. Tot i 
rebre l’1-0 aviat no vam deixar 
jugar amb comoditat al Pinell. 
El resultat va ser massa abultat, 
no reflecteix el que va passar 
sobre el camp. Els dos últims 
gols van arribar a darrera hora, 
quan l’equip ja estat minvat físi-
cament. Vam anar amb més de 
la meitat dels juvenils que havien 
jugat el dia abans i això va passar 
factura. Ens vam refer al gol que 
vam rebre al primer minuts. Vam 
jugar ben posicionats, molt bé 
en la pressió, tenint a la primera 
meitat 5 arribades, 3 d’elles oca-
sions clares per empatar, amb 
un clar penal que no fou xiulat 
i que ells mateixos van reco-
nèixer. A la represa, vam sortir 
igual, fins al 70 quan arran d’una 
errada nostra en sortida de pilo-
ta ens van agafar mal col.locats 
i ens van fer el 2-0. Vam seguir 
treballant, buscant porteria con-
trària, tenint ocasions i al final 
vam baixar i ens van fer dos gols 
més. Content perquè el treball 
està sortint el que volem. Nois 
joves que s’ho creuen i corren. 
L’important és fer jugadors de 
casa i cada cop este objectiu 
està més a prop”.

Tercera victòria seguida de l’Al-
canar que progressa. Ruben 
Subirats, mister de l’Alcanar: 
“penso que marcar l’1-0 al minut 
1 va ser clau davant d’un equip 
jove però que sap el que vol fer 
amb la pilota. Natros vam estar 
molt bé defensivament i tam-
bé quan vam tenir pilota. Sergi 
amb un xut de fora àrea va fer 
el 2-0 i a la segona meitat vam 
continua amb la mateixa idea 
i ja avançada la mateixa Adrià i 
el juvenil Jordi amb 2 gols ca-
dascun van fer el 6-0 definitiu”. 
Jordi Subirats, de l’Ametlla B: 
“derrota contundent. Al primer 
minut l’Alcanar va fer l’1-0 i poc 

ALCANAR, 6
AMETLLA B, 0

Partit marcat pel vent i el fred, 
com tot els de la jornada. El Ca-
talònia va començar bé i aviat 
(minut 7) ja guanyava 2-0, gols 
de Bonet i Dani. Pere, el pichic-
hi, va reduir distàncies amb el 
2-1. Però acte seguit, Bonet va 
aprofitar una concessió visitant 
i va establir el 3-1. A la represa, 
el Cata va seguir molt intens. La 
Fata va intentar-ho però no va 
poder entrar en el partit. El Cata, 
amb espais, va decidir. Bonet, 
molt llest, va marcar el 4-1 com-
pletant el hat tric.  Ja al final, Ro-
berto, amb un gran gol, va posar 
el 5-1.
Dani, mister del Catalònia: “molt 
satisfet del treball de l’equip que 
va tenir moments de domini i 
creació i que va saber sofrir i in-
terpretar el joc en els moments 
en què el partit ho requeria. Va 
ser important fer el 3-1 poc des-
prés del gol de la Fata i també va 
ser-ho aconseguir el 4-1 als 10 
minuts de la represa perquè ens 
va donar seguretat quan ells van 
insistir. L’equip va ser molt intens 
fins el final, en un bon nivell ge-
neral”. Xavi Solé, de la Fatarella: 
“no vam començar bé i aviat vam 
rebre dos gols. Vam reaccionar 
amb el 2-1 però les concessions 
que vam fer i que ells van apro-
fitar van ser determinants. Vam 
donar massa facilitats en jugades 
que ens van costar gols. L’equip 
ho va intentar a la segona meitat 
i va tenir opcions però ells, amb 
contundència a l’àrea nostra, 
van sentenciar a la segona mei-
tat. Penso que el resultat va ser 
abultat. Veníem de fer un gran 
partit contra l’Amposta i en este, 
al camp d’un bon equip, ben tre-
ballat,  no vam estar igual. Hem 
de seguir i millorar perquè en 3 
partits ens han fet 14 gols”.  

CATALÒNIA B, 5
FATARELLA, 1

GANDESA B, 2
CAMARLES B, 4
El Camarles va superar amb 
bona nota un examen compli-
cat i segueix en la segona pla-
ça, a 3 punts del líder. Florin, 
mister del Camarles: “sabíem 
que era un partit molt compli-
cat davant d’un rival que té una 
gran plantilla. I natros teníem al-
gunes baixes i vam haver de fer 
retocs. Natros vam dur a terme 

AMPOSTA B, 6
LA GALERA, 1
Andreu Cano, mister de l’Am-
posta: “ja vam comentar que 
podia ser un partit trampa, sí que 
la Galera va l’últim però ha com-
petit en tots els partit. I Natros, a 
més, la primera meitat vam estar 
molt malament, i ells van jugar 
molt ben posats. Malgrat això, 
vam arribar amb l’1-0 a la mitja 
part. Al descans vam parlar-ne i 
a la represa vam estar molt mi-
llor, tot i tenir el vent en contra. 
Els canvis van funcionar molt bé. 
Vam fer dos pals i altres ocasions, 
arribant més gols. És cert que 
ells van jugar amb deu al segon 
temps. Però estic molt content 
perquè al segon temps es va fer 
el que calia. Destacar els juvenils 
perquè ens estan ajudant i estan 
aportant molt. Però ens hem de 
posar les piles i ser més cons-
tants durant els partits”. Morales, 
tècnic de la Galera: “el resultat va 
ser molt abultat. En realitat, so-
bre tot a la primera meitat vam 
estar força bé, pressionant molt. 
Però al 40 ens vam quedar en 10, 
la primera targeta fou molt rigo-
rosa. I acte seguir ens van fer l’1-
0. Estàvem donant molta guerra 
i ells no podien sortir de darrera, 
i va tenir, a més, un parell d’oca-
sions així com una jugada en què 
es va xiular fora de joc a Pau que 
no era. A la represa vam rees-
tructurar les línies, però ens va 
costar i era normal amb deu en 
un camp més gran. Ells van fer el 
segon i el tercer gol i, tot i mar-
car el 3-1, l’equip va anar baixant 
i perdent força. I al final van arri-
bar els altres gols locals. Resultat 
enganyós. Seguirem treballant, 
penso que anirem a més i ara ens 
falta un bon resultat per creure 
que podem”. 

OLIMPIC, 0
ALDEANA B, 1

arribar on volem i els partits es 
compten ara per derrotes i hem 
de buscar una solució. No sa-
bem quina és però no podem 
seguir així. Portem unes quan-
tes derrotes seguides i més que 
la derrota, a part del partit del 
Jesús i Maria, el problema és 
que no som intensos a les àre-
es. I tot plegat s’ha de soluci-
onar per sortir de la dinàmica 
actual. El partit contra l’Aldea-
na va ser anivellat, amb poques 
ocasions. Ens va mancar, una 
setmana més, ser contundents 
a les àrees. Seguim, però de 
moment les coses no pinten 
bé”. Aaron, de l’Aldeana B: “vam 
anar amb moltes baixes, però 
l’equip va dominar des del mi-
nut 1 i va controlar la pilota i el 
joc, jugant a la primera meitat 
al seu camp. Però la pilota no 
va voler entrar, ja ens ha passat 
en altres partits. A la represa va 
continuar la mateixa dinàmica. 
Al minut 70 arran d’una jugada 
d’estratègia vam marcar. Amb 
el 0-1 ens vam posar nervio-
sos, amb pèrdues de pilota. En 
els darrers minuts, l’Olimpic va 
abocar-se i va pressionar i Car-
los va evitar l’empat. Al final, 
0-1, contents per la victòria a 
seguir treballant”.

des del principi una bona pres-
sió i ens vam avançar amb dos 
gols. Vam tenir el partit contro-
lat, disposant d’alguna contra 
més. Però tot es va complicar 
arran d’un córner ens van fer 
l’1-2 i poc després, en una gran 
contra local, molt ràpida, ens 
van empatar. Vam desconnectar 
durant els darrers deu minuts del 
primer temps. I ells van disposar 
d’un penal que no van transfor-
mar. Hagués estat molt injust. 
La segona meitat nostra va ser 
molt bona. Aviat vam marcar el 
2-3 i llavors vam generar moltes 
contres que no vam saber ma-
terialitzar. Vam pressionar molt, 
vam haver de corre en un par-
tit en què també vam patir. Duel 
intens que va estar obert fins el 
90 quan vam fer el 2-4. Va ser 
una gran victòria contra un molt 
bon equip. Hem de seguir, partit 
a partit”. Roger va fer 3 gols. 

després va enviar una pilota al 
travesser. El partit es va igualar 
fins al 35 quan ens van fer el 2-0 
amb un tret de fora de l’àrea. És 
cert que a l’inici de la represa 
vam tenir dues opcions que va 
parar el seu porter. Natros vam 
arriscar amb defensa de 3 i a 
partir del 3-0 l’equip va baixar 
els braços i l’Alcanar va acabar 
golejant trencant-se la ratxa de 
3 victòries que portàvem. L’Alca-
nar va ser més intens i va estar 
més ben posat que natros”. 

LA CAVA B, 2
GINESTAR, 3

TIVENYS, 2
JESÚS I MARIA C, 2
Tivenys i Jesús i Maria van 
empatar en un partit intens 
i amb alternatives. Joan Mi-
quel va marcar els dos gols lo-
cals. Cristian va fer els del filial 
partidalenc. David Montardit, 
president del Tivenys: “vam co-
mençar adormits i això ens va 
fer anar a remolc. Aviat ens van 
fer el 0-1 i malgrat que vam re-
accionar empatant, el J i Maria 
va tornar a avançar-se en una 
primera meitat amb alternati-
ves. A la represa vam empatar 
i ens vam abocar, creant nom-
broses situacions de gol però 
no vam poder transformar-les 
i vam cedir un empat contra 
un rival lluitador”. David Torres, 
tècnic del J i Maria: “felicitar als 
nois per l’entrega i les ganes. 
Un gran partit, adaptant-se al 
camp. Aviat en una contra Cris-
tian va fer el 0-1. El Tivenys va 
empatar però ens vam refer i 
amb un altre gol de Cristian ens 
vam posar per davant. Sanc-
ho va patir una forta entrada i 
no va poder seguir. Vam acu-
sar-ho en defensa. No obstant 
a la represa l’equip va seguir 
ben posat. Ells ens van empa-
tar i durant la represa van haver 
alternatives i qualsevol hagués 
pogut guanyar. Resultat just i 
destacar la feina de l’equip una 
setmana més”. 

Jordi Barrufet, coordinador de 
l’Olímpic: “no aconseguim ara 
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BY JOAQUIN CELMA

Derrota de l’Amposta 
contra el S. Vicenç (21-26)

HANDBOL

El sènior femení del club hand-
bol Amposta de Divisió d’Honor 
Plata va perdre contra el Sant 
Vicenç (21-26). L’equip ampostí 
va anar de menys a més, però 
no va poder frenar la inèrcia del 
rival que va agafar avantatge al 
marcador, arribant al descans 
amb el marcador d’11-15.
A la represa l’Amposta va seguir 
jugant a remolc, i la poca efec-
tivitat ofensiva d’avui va fer molt 

complicat apropar-se al rival al 
marcador. Un rival que va sen-
tir-se còmode. 
Marcador final de 21-26, con-
tra el tercer classificat, i que 
no permet sortir de la zona de 
descens directe. Demà dissabte 
tindrà una altra oportunitat, dis-
putant el partit corresponent a 
la dissetena jornada a la pista de 
l’Handbol Mataró (quart classi-
ficat).

Club Volei Roquetes: Súperlliga2, 
derrota contra el líder (1-3)

** LLIGA CATALANA D’HAND-
BOL FEMENÍ. L’Handbol Ascó 
va empatar a la pista del Terr-
rassa (27-27). Va sumar un punt 
que no li serveix de moment 
per evitar una de les places que 
significarien el descens.
** 1a LLIGA CATALANA SÈNI-
OR FEMENÍ. L’HC Ampolla va 
perdre per la mínima contra 
el líder invicte l’OAR GRÀCIA 
de Sabadell (28-29). Gran par-
tit arribant-se al descans amb 
16-12. A la represa, el líder va 
remuntar i dos gols en el dar-
rer minut li van donar la victò-
ria. “Llàstima del resultat, però 
hem de felicitar a tot l’equip per 
la lluita i entrega i per donar la 
cara davant un gran equip, que 
de ben segur ens servirà per 
continuar creixent”. Per la seua 
part, l’Handbol Club Perelló 
va guanyar el cuer l’Handbol 
Santpedor (30-16). “Donem un 
especial agraïment al nostre 
estimat públic, que va omplir la 
grada. L’alcaldessa del Perelló, 
Ma. Cinta Llaó; i el Regidor de 
Festes, Ferran Chavarria; van 
fer entrega d’uns trofeus als 
dos equips. Comencem la se-
gona volta amb bons resultats: 
un empat contra el líder i una 
victòria clara contra un rival di-
recte. Seguim”. 

El sènior masculí de Súper-
lliga 2 va perdre contra l’Illa 
Grau de Castelló, líder invic-
te de la competició (1-3) amb 
parcials 19-25/23-25/25-
22/17-25. “Partit molt intens 
on l’equip en tot moment va 
donar la cara davant d’un rival 
superior, que va demostrar el 
perquè actualment és el líder 
invicte del grup”.
Altres resultats del cap de 
setmana passat: derrota del 
cadet masculí blau (3-1) a la 
pista del CV Murs Montjuic. 

El juvenil femení va perdre 
per un ajustat 3-2 a la pista 
del Club Volei Reus. El cadet 
femení també va caure a la 
pista del CV Reus vermell (3-
0). El sènior femení va perdre 
(3-2) a la pista del CV Mar-
torell. L’infantil femení Blau 
va guanyar (0-3) a la pista 
de l’Escola Elisabeth. Per úl-
tim, l’infantil femení Blanc va 
véncer (1-3) a la pista del CV 
Reus.

Nota i foto: CV Roquetes

** Segona divisió Futbol 11. 
13 jornada. 
Castellserà-Gandesa 0-1
Aldeana-S salvador sus
** Lliga Ebre futbol-7. 14 jornada
Campredó-Arnes 2-1
Ampolla-Rapitenca 3-2
Roquetenc-Femení Alcanar 5-0
Amposta-J i Maria 2-0

Futbol femení
La Cava B-Olimpic 5-2
Perelló-R Bítem  4-2
La Plana-la Cava 1-10
Roquetenc és líder amb 37 
punts, seguit pel Femení Alca-
nar, amb 33. Alcanar té un par-
tit menys.
** Juvenil Futbol 11 1a divisió
Sants-Terres de l’Ebre 6-2

Resultats: Canareu-S Bàrbara 4-6; Perelló-Vinaròs 0-4; Am-
posta-Aldeana 4-0; Roquetenc-Alcanar 2-4 i Rapitenca-Alcanar 
1-0. Amposta, que descansa la propera jornada, és líder amb 25 
punts, seguit per Rapitenca, amb 22, i Tortosa, Alcanar i Roque-
tenc que en tenen 21.

Veterans

LLIGA DIVISIÓ D’HONOR. El FS Roquetes va perdre a casa contra 
el Bodegas Somos Fraga (5-6). Ara l’equip és novè.
LLIGA PRIMERA DIVISIÓ. Grup 6 A. El FS Tivissa va perdre a la pista 
del Playas Salou per 5-1. L’AES la Sénia va reaccionar i va perdre a 
Riudecanyes per 6-4. El Futsal Tortosa va golejar a l’Alforja 5-0. El 
líder FS Amposta va empatar a la pista del Platense (5-5). Grup 6 B. 
El líder Hostal de l’Anton de Batea va descansar. Segueix líder un 
punt per davant del Castellvell, el seu proper rival. El Flix va véncer 
a l’Aula Esport Reus. I el Castellvell va vèncer al Móra d’Ebre 6-4.. 
LLIGA SEGONA DIVISIÓ. Grup 11. L’Alcanar va golejar el Roquetes 
B per 9-0; el Rapitenc va perdre contra l’Experience 1-5; l’Ampolla 
va caure a la pista del líder Catllar 4-1 i l’Ulldecona va perdre amb 
l’Amposta B 2-5. Grup 12. El Masroig va guanyar el Capçanes per 
3-2. L’Ascó va golejar el Rasquera 6-2; el Móra la Nova va guanyar 
el Vandellòs 4-2 i el Miravet va perdre amb el Riudecols 3-7.

Handbol

HANDBOL

Resultats dels equips del 
club.  El sènior masculí va 
assolir una victòria aclapa-
radora contra el Sant Cugat 
C per 40-24. L’equip feia 
jornades que mostrava una 
millora en el joc i feia falta 
una victòria per reflectir-ho 
amb un bon resultat.  En 
la propera jornada, visita a 
l’Handbol Ribes, important 
per fer un salt que qualitat 
a la taula. D’altra banda, el 
juvenil masculí va guanyar el 
GEIEG per 36-31. Es va as-
solir la segona victòria de la 
segona fase, decidint-se el 
partit a la represa. El juvenil 
femení, per la seua part, va 
obtenir una victòria treba-
llada i ajustada a la pista del 
Sant Vicenç B per 29-30. El 
cadet masculí va perdre a la 
pista del Sant Quirze per 41 
a 38. L’equip va anar a re-
molc des de gairebé els pri-
mers minuts. Per últim, nova 
victòria de l’infantil femení, 
que va guanyar amb solvèn-
cia a la UE Sarrià per 42-24.

Centre Esports 
Tortosa

Futbol sala

Sènior femení del CV Roquetes.

L’ACFAC RETIRA 
LA DEMANDA 
CONTRA LA 
FEDERACIÓ 
L’FCF notifica a l’òrgan judicial 
la seva conformitat amb l’arxi-
vament definitiu de la demanda, 
atès que el CE Mercantil i el FC 
Legends L’Hospitalet ja havien 
desistit de la causa anteriorment. 
El Jutjat de Primera Instància 
número 31 de Barcelona ha co-
municat a la Federació Catalana 
de Futbol (FCF) que l’Associa-
ció de Clubs de Futbol Aficionat 
(ACFAC), presidida pel Sr. Javier 
Salamero, ha retirat la deman-
da contra l’FCF per l’Assemblea 
General Ordinària de 2021, cele-
brada el dia 30 de juny d’aquell 
any a Blanes. Arran d’això, l’FCF 
ha notificat a l’òrgan judicial la 
seva conformitat amb l’arxiva-
ment definitiu de la demanda, 
atès que el CE Mercantil i el FC 
Legends L’Hospitalet ja havien 
desistit de la causa anteriorment. 
La Junta Directiva de l’FCF agra-
eix a les parts implicades aques-
ta acció de desjudicialització, 
que suposa un reconeixement i 
un respecte a la voluntat majori-
tària expressada pels clubs cata-
lans en aquella Assemblea.

ÚLTIMA PROVA 
DEL CIRCUIT 
ESCOLAR DE CROS 
DEL BAIX EBRE
A TIVENYS
A partir de les onze del matí del  
diumenge 29 de gener s’ini-
ciaran a Tivenys les curses de  
la tercera i última jornada del 
campionat comarcal de cros 
dels Jocs Esportius Escolars 
del Baix Ebre. Els esportistes 
es trobaran un circuit de cinc-
cents metres al voltant del Parc 
del Riu, que repetiran en funció 
de les distàncies establertes en 
cada categoria, en una matinal 
que constarà de catorze cur-
ses des de patufets, passant per 
prebenjamins, benjamins, ale-
vins, infantils, cadets i juvenils,  
tant en modalitat masculina 
com femenina.  
En individual s’establirà una 
classificació per a cada catego-
ria i sexe amb ordre d’arribada 
a la línia de meta. Per la classi-
ficació d’equips puntuaran els 
tres atletes millor classificats. Hi 
haurà trofeu per als tres primers 
individuals i per al primer equip  
i medalla commemorativa per a 
tots els participants.
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VERAT AL FORN
AMB VERDURES

Ingredients (2 persones): 
• 2 verats
• 1/2 ceba
• 1/2 carabassó
• 2 patates mitjanes
• 300 g tomàquets petits
• 1 llimona
• 1 got de vi blanc
• oli d'oliva extra verge
• pebre negre molt
• espècies al gust
• sal

Preparació:
En primer lloc, posarem el forn 
en marxa a 200 ºC. Seguidament, 
rentarem ben netes les verdures, 
pelant les patates i la ceba. Les 
tallarem en rodanxes fines, i les 
col·locarem en una font o safata 
apta per a forn, ben repartides. 
Salpebrarem. Deixarem coure al 
forn uns 20 minuts, a la mateixa 
temperatura que havíem posat. 
Mentrestant, prepararem els ve-
rats rentant-los bé, traient-los 

escates, cap i aletes. Tallarem 
unes rodanxes de llimona i les 
hi col·locarem a dins. Una ve-
gada han passat els 20 minuts 
i les verdures ja estan prou fe-
tes, hi posarem els verats pel 
damunt, salpebrant i afegint el 
vi blanc. Afegirem un polsim 
de les espècies del nostre gust. 
Enfornarem per 30 minuts més. 
Passat aquest temps, els trau-
rem del forn i servirem. Bon 
profit!

El verat, també conegut com a cavalla, és un peix blau molt abundant a la 
Mediterrània, i que té nombroses aplicacions gastronòmiques: a la planxa o a la 

brasa, en escabetx, o bé al forn. És un peix molt ric en nutrients i de preu econòmic.
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VOLS ANUNCIAR-TE? Aquest és el teu espai privilegiat deAquest és el teu espai privilegiat de PUBLICITAT 977 279 290977 279 290
comercial@mesebre.cat

I M M O B I L I À R I A

AMPOSTA 
Local a l’avinguda La Ràpita 

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

674 55 20 17.
ULLDECONA

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

977 25 27 27

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

principal. Façana 
acristalada. Totalment 

condicionat. Ideal per a 
qualsevol  activitat de 

cara al públic. 
977 25 27 27

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

lavabo amb dutxa 
reformat, habitació doble i 

hab individual.
674 55 20 17.

LA RÀPITA
Plaça d’aparcament 

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

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

Zona molt difícil d’aparcar 
a l’estiu.

 977 74 33 99

TREBALL

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

Interessats, enviar whatsapp al 617 702 159

· JARDINERIA
· TREBALLADORS/ES SOCIALS

· PSICÒLEGS/ES
· TERAPEUTES OCUPACIONALS

· METGES
· INFERMERS/ES

· GEROCULTORS/ES
· CONDUCTORS/ES

· EDUCADORS/ES SOCIALS
· FISIOTERAPEUTES
· RECEPCIONISTA

· TÈCNIC EDUCATIU INFANTIL

112

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

 Cerques la tranqui-
l·litat en el teu dia 
a dia i t'allunyes de 
persones conflictives 
o malintencionades. 
Al sector laboral 
tens les coses més 
clares i no et deixes 
trepitjar.

aquari
21/01 al 19/02

Pots rebre uns diners 
que esperaves des 
de fa temps. Vols 
fer un "pla renove" 
de l'armari i surts 
de shopping. Forta 
atracció per una 
persona estrangera 
o que viatja molt.

sagitari
23/11 al 21/12

Et reconcilies amb 
algú del passat. 
Poses la llar al dia 
comprant alguns ob-
jectes per decorar-la 
o per tenir-hi més 
confort. En l'amor 
estàs en "stand-by". 
No et decideixes.

escorpí
24/10 al 22/11

Són dies per pas-
sar-ho bé i et diver-
teixes amb activitats 
d'allò més senzilles. 
Passes bons mo-
ments amb els fills. 
Algú s'ha fixat en tu 
i et segueix en una 
xarxa social.

balança
24/09 al 23/10

Has decidit amanya-
gar-te una mica més 
i comences alguna 
teràpia o tractament 
per alleugerir el cos i 
la ment. L'amor pot 
sorgir a la feina o en 
alguna formació o 
conferència.

àries
21/03 al 20/04

 Vius un moment 
ideal per aprofundir 
en el teu costat 
sensible i vulnerable. 
Vols dormir millor i 
decideixes fer canvis 
al dormitori. Troba-
da amb una amistat 
que viu lluny.

cranc
22/06 al 23/07

Estàs més connectat 
a la teva intuïció i fas 
les coses escol-
tant el que sents. 
T'agradaria viure a 
prop de l'element 
aigua i no descartes 
una mudança per 
apropar-t'hi.

verge
24/08 al 23/09

S'activa el sector 
de la parella i si no 
gosaves avançar cap 
a la persona del teu 
interès, t'hi apropes 
amb seguretat. A 
la feina destaques 
pels teus dots de 
lideratge.

taure
21/04 al 21/05

Una persona amiga 
té la pretensió de ser 
quelcom més i t'ho 
farà saber. Treballes, 
concentradament 
en solitari, en silenci 
i amb molta energia, 
per assolir un repte 
personal.

peixos
20/02 al 20/03

Venus entra al teu 
signe i endolceix la 
teva vida amb alguna 
agradable sorpresa. 
Estàs de més bon 
humor. Desprens 
encant i no et costa 
posar-te a la gent a la 
butxaca.

lleó
24/07 al 23/08

El Sol a Casa VII i 
Venus a Casa VIII 
afavoreixen les 
interaccions profun-
des. Si tens parella 
és hora de deixar 
l'egoisme de costat. 
Bon moment per les 
inversions en general.

bessons
02/05 al 21/06

Venus a Casa X 
col·labora positi-
vament en la teva 
carrera professional 
i en una millora dels 
ingressos. Si tens 
un vessant artístic, 
s'obren portes per 
donar-te a conèixer.

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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ROTSPANIER
EXPOSICIÓ I CONFERENCIES 
PER NO OBLIDAR
ANTONIO MUÑOZ SÁNCHEZ

El Museu de les Terres 
de l'Ebre, a iniciativa 

de la regidoria de Cultura 
i Memòria Històrica de 
l’Ajuntament d’Amposta, 
acull fins al  divendres 
12 de febrer l’exposició 
internacional “Rotspanier. 
Treballadors forçats 
espanyols durant la Segona 
Guerra Mundial. Víctimes 
oblidades del nazisme”, 
la qual ha estat realitzada 
en cooperació amb la 
“Asociación de descendientes 
de republicanos españoles 
en Francia Ay Carmela”, y la 
Fundació alemanya “Memòria, 
Responsabilitat i Futur (EVZ)”. 

Un dels comissaris de l'exposició 
és l'historiador i investigador de 
l’Institut de Ciències Socials de 
la Universitat de Lisboa, Antonio 
Muñoz Sánchez , amb qui man-
tenim aquesta conversa..

Com naix la idea d’organitzar 
una exposició sobre republi-
cans espanyols, denominats 
Rotspanier (espanyols rojos), 
forçats a treballar per al Ter-
cer Reich?
L’any 2016 vàrem organitzar un 
seminari a Madrid sobre els tre-
balladors forçats del Tercer Reich 
on se va evidenciar un gran con-
trast entre la rellevància del tema 
i l’escàs coneixement del mateix 
a Espanya. Fou així que ens va 
sorgir a l’historiador Peter Gaida 
i a mi mateix la idea de muntar 
una exposició. Amb el modest 
finançament d’una fundació ale-
manya i l’ajuda de Ay Carmela, 
una associació de descendents 
d’exiliats a França, vàrem mun-
tar l’exposició i la presentarem a 
Bordeus en 2019.  

A diferència dels deportats, la 
història dels Rotspanier que 
foren obligats a treballar per 
al Tercer Reich no es coneguda 
o al menys no s’ha divulgat 
entre la societat espanyola, a 
què se deu?
Tot i què a Nuremberg fou 
jutjada l’explotació de milions 
d’estrangers per part de 
l’Alemanya nazi com un crim 
de guerra i un crim contra la 

Humanitat, durant dècades el 
tema no interessà ni a l’opinió 
pública ni als historiadors. Això 
només va canviar amb la caiguda 
del Mur de Berlín, quant la gran 
massa d’antics treballadors 
forçats, que eren soviètics 
i polonesos, varen poder 
reclamar una indemnització a les 
empreses alemanyes en les que 
havien treballat. Des de llavors, 
se succeïren les investigacions, 
exposicions, documentals, actes 
de reconeixement, etc. Com en 
tantes coses, a Espanya anem un 
pas per darrera d’Europa. 

Quins són els objectius de 
l’exposició? 
Precisament donar a conèixer el 
paper dels espanyols en el gran 
retrat de la història del treball 
forçat durant la guerra mundial. 
Volem mostrar que la persecu-
ció nazi sobre els exiliats repu-
blicans no va limitar-se a la de-
portació. Els 40.000 treballadors 

forçats espanyols també foren 
represaliats polítics del Tercer 
Reich. Vivien en camps vigilats i 
eren sotmesos a un tracte molt 
més estricte que els treballadors 
francesos o belgues. Aspirem a 
que l’exposició interpel·li sobre 
tot als jovents, menys familiarit-
zats amb la gegantesca catàstro-
fe provocada pel feixisme en el 
segle XX.

El Mur de l’Atlàntic fou una 
obra faraònica del Tercer Reich 
que va utilitzar a millars de 
Rotspanier. En la dècada dels 
60, la RFA el va reconèixer com 
víctimes del nazisme ¿per què?
Efectivament. Després d’una 
llarguíssima lluita judicial, 
milers dels antics treballadors 
forçats espanyols del Mur de 
l’Atlàntic aconseguiren que 
se’ls reconegués que havien 
sigut perseguits polítics del 
Tercer Reich i així és com foren 
indemnitzats exactament igual 

que els deportats a Mauthausen. 
De fet, els Rotspanier foren 
els primers treballadors 
forçats europeus en obtenir el 
reconeixement com a víctimes 
del nazisme.

L’exposició està redactada en 
tres idiomes (castellà, alemany 
i francès), és per a que pugui 
arribar a més gent i de dife-
rents països? 
Rotspanier.net tracta d’espa-
nyols refugiats en França obli-
gats a treballar per a l’Alemanya 
nazi. És una història transnacio-
nal, genuïnament europea. Per 
això volen donar-la a conèixer 
en diversos països. I de mo-
ment està anant bé. L’exposició 
ha viatjat per França i Alemanya 
durant lo pitjor de la pandèmia, 
i des d’inicis de l’any passat està 
a Catalunya. Ara a Amposta l’ex-
posició ha passat l’Ebre i espe-
rem que no deixi de viatjar per la 
Península.

Joan Baptista Beltran / HISTORIADOR

“ROTSPANIER.NET 
TRACTA D’ESPANYOLS 

EXILIATS A FRANÇA 
OBLIGATS A 

TREBALLAR PER A 
L’ALEMANYA NAZI.”


