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Sota zero

Jornades Gastronòmiques 
de la Galera

Des d’avui i fins al 12 de març, l’Ametlla de Mar, 
l’Ampolla, la Ràpita i Alcanar són l’escenari d’aquestes 

jornades que compleixen enguany 
el seu desè aniversari.

                    P6
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L'atur, els bancs, i els pressupostos
Segons les dades del 

Ministeri de Treball, un 
total de 852 persones s'han 
afegit a les llistes de l'atur 
durant aquest mes de gener 
al Camp de Tarragona i les 
Terres de l'Ebre. 
Un 2,04% més respecte al pas-
sat desembre. Amb 42.563 de-
socupats, anem per darrere de 
Barcelona. Més de la meitat de 
les persones en atur són do-
nes majors de  25  anys, 23.647 
-de les quals, 6.698 tenen més 
de  44  anys-, mentre que els 
homes són 15.975. En la for-
quilla de menors de 25 anys, les 
xifres per sexes es troben més 
equilibrades: 1.584 homes per 
1.357 inscrites a l'atur. Aquest 
és un repunt, habitual durant 
el primer mes de l'any després 
de la campanya de consum na-
dalenca. El sector serveis, amb 
un pes predominant i en el qual 
es troben tres de cada quatre 
treballadors inscrits a l'atur, és 
el que de forma aclaparadora 
ha incrementat el nombre de 
desocupats. També registra nú-
meros negatius, però molt infe-
riors, l'agricultura, que ha incre-
mentat en disset desocupats. 
En canvi, la construcció redueix 
l'atur en 64 persones i la indús-
tria en nou.
D'altra banda, l'afiliació a la Se-
guretat Social al Camp de Tar-
ragona i les Terres de l'Ebre ha 
baixat en una proporció gairebé 
idèntica a l'atur registrat: han 

estat -6.672 afiliades menys 
durant aquest mes de gener, 
xifra que representa una caigu-
da del 2,07%, la més alta de tot 
Catalunya. Amb tot, l'evolució 
anual, encara presenta dades 
positives, amb 5.616 afiliacions 
més i una evolució de l'1,81%. 
En aquest moment, el nombre 
total d'afiliats a la demarcació 
ascendeix a 259.508 persones.
Respecte als bancs estan batent 
rècords de beneficis, ja que la 
pujada dels tipus d'interès a Eu-
ropa va afavorir els guanys de 
les sis entitats més grans d'Es-
panya. El 2022 va ser un any de 
rècord per a la banca espanyola 
i els grans bancs van guanyar 
l'any passat un 28% més que 
l'anterior. Només sis entitats, 
entre les quals es troba Cai-
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xaBank, Sabadell o Santander, 
han tingut un benefici rècord 
que supera els 20.000 milions 
d'euros. El Santander encapça-
la els guanys i va assolir el seu 
propi rècord de beneficis en 
aconseguir 9.605 milions, un 
18% més que l'any anterior.
Tot i això, les entitats recorden 
que la rendibilitat continua sent 
baixa, perquè no es cobreix el 
cost de capital del sector, argu-
ment que utilitzen les entitats 
per a rebutjar l'impost bancari 
creat pel govern espanyol i amb 
què es pretén recaptar 3.000 
milions d'euros en dos exercicis. 
De fet, algunes entitats, com 
Bankinter, ja han anunciat que 
recorreran contra aquesta taxa 
i unes altres estudien sumar-se 
a l'oposició. Amb aquest im-

port, l'executiu espanyol pretén 
cobrir una part del cost de les 
mesures socials impulsades per 
ajudar les famílies vulnerables.
Pel que fa als pressupostos de la 
Generalitat per aquest 2023, tal 
com vam informar en l'anterior 
edició, consistiran en 18,97 ME 
per a l'ampliació de l'Hospital de 
Tortosa, Verge de la Cinta i una 
inversió territorialitzada a les 
quatre comarques de prop de 
50 milions d'euros, d'aquests, 6 
milions d'euros estan compro-
mesos per a "mesures de pro-
tecció del Delta de l'Ebre".
Deixant a banda aquestes xifres, 
aquest serà l'any que posarà 
a prova els límits individuals i 
col·lectius; com en una taula 
de billar americà, la bola ne-
gra seran els esdeveniments o 
efectes inesperats que, com els 
darrers anys, han demostrat ser 
capaços de fer anar en orris les 
previsions. Fixem-nos també 
en les altres boles de billar que, 
projectades per la força centrí-
fuga que suposa el nou escenari 
bèl·lic, es mouen sobre el tau-
ler, fent que les unes col·lideixin 
amb les altres, i augmentant així 
la sensació de desordre, incer-
tesa i d'agitació social. En quin 
moment es detindrà cadascuna 
d'aquestes boles per deixar de 
ser una amenaça en aquest es-
cenari de vulnerabilitat i incer-
tesa? Aquí, necessitaríem una 
altra bola, però aquesta de cris-
tall, per endevinar el futur.

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

Entra en funcionament l’ampliació
del Consultori Local de Jesús

El Consultori Local de 
Jesús ja disposa de 

nous espais per a atendre 
l’activitat del centre, 
mentre continua el procés 
per a la construcció del 
nou consultori. 
Aquesta ampliació ha permès 
guanyar tres noves consultes, 
destinades a medicina gene-
ral, consulta d’infermeria i 
consulta polivalent, que ser-
viran per fer front a les ne-
cessitats més immediates de 
la població de referència i, a 
més a més, facilitar les con-
dicions de treball dels pro-
fessionals. 

L’obra d’ampliació del Con-
sultori Local de Jesús ha su-

posat una inversió per part de 
l’ICS Terres de l'Ebre d'aproxi-
madament 60.000 €.

Nou consultori local de Jesús

Actualment, s’està revisant 
el projecte executiu per a la 
construcció del nou consultori 
local a l'EMD, i poder iniciar així 
la fase de licitació de l’obra du-
rant el mes de març 2023.

Aquesta obra permetrà dispo-
sar d'espais assistencials més 
adequats i millorar l'accessibi-
litat, amb un augment signifi-
catiu de les sales de consulta, 
que seran 9 en total, incloent 
4 sales de consulta mèdica, 4 
de consulta d'infermeria i una 

sala de consulta polivalent/ex-
traccions, tractaments d'emer-
gència i observació. A més, hi 
haurà una aula de formació per 
a grups i educació sanitària.

El Servei Català de la Salut va 

encarregar la licitació del 
projecte a Infraestructures.
cat amb un pressupost pre-
vist de gairebé 1.600.000 € i 
l'objectiu que l'equipament 
entri en funcionament l'any 
2024.

L’ampliació dona resposta a les necessitats actuals mentre s’avança en el projecte de la construcció del nou 
consultori local de l’EMD Jesús.
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PDE: 
MANIFESTACIÓ, 
DIUMENGE
Per Diumenge, s’ha organitzat 
una mobilització que anirà de 
Sant Jaume fins a Deltebre, 
travessant Lo Passador. Les 
mobilitzacions van arrencar a la 
plaça Sant Jaume de Barcelona 
on la Plataforma en Defensa de 
l’Ebre, Diàspora Ebrenca, Xarxa 
per la Justícia Climàtica i Aigua és 
Vida van convocar ahir una acció 
de protesta. 
La ministra Teresa Ribera visitarà 
avui les Terres de l’Ebre en plena 
revifalla de les mobilitzacions per 
salvar el delta.
D’altra banda, el pas per la 
barra del Trabucador ha estat 
tallat esta setmana fruit dels 
“microtrencaments” provocats 
pel temporal de Llevant que ha 
assotat la costa.

MOR L’ESCULTOR 
SANTIAGO DE 
SANTIAGO
El dissabte va morir a Madrid, 
a l’edat de 97 anys, l’escultor San-
tiago de Santiago, autor de 23 
grups escultòrics als Jardins del 
Príncep de Tortosa. 

URV
Socialitzar la recerca i promoure 
el coneixement de la Història. 
Aquest és l’objectiu del cicle 
d’activitats titulat Sota el Mantell 
dels Estels que ha presentat 
el Grup de Recerca Seminari 
de Protohistòria i Arqueologia 
(GRESEPIA) de la Universitat 
Rovira i Virgili. El projecte orbita 
al voltant dels treballs arqueolò-
gics als jaciments protohistòrics 
de la Gessera (Caseres) i del 
Turó del Calvari (Vilalba). “Són 
espais dissenyats segons les 
proporcions matemàtiques de la 
raó àuria, un fet excepcional en 
aquestes terres al segle VII aC i 
amb una disposició vinculada al 
coneixement dels astres i la seva 
relació amb els cicles agrícoles”.

HOMENATGE A 
LES DONES DEL 
MONTSIÀ
El Consell Comarcal del Montsià 
ha homenatjat en un acte aquest 
dimarts les dones del Montsià 
que formen part del projecte ‘Do-
nes Rurals, dones de les Terres 
de l’Ebre’.

en portada

El Molde reivindica la seva pròpia estratègia en defensa 
del delta i marca distàncies amb la PDE

‘LO DELTA DIU PROU’

Paisatges emblanquinats a la Terra Alta
Nevada idíl·lica als pobles del 
Port terraltí, a Horta de Sant 
Joan i Arnes, on es van acu-
mular gruixos de 15 centíme-
tres de neu tova, amb poques 
incidències i paisatges em-
blanquinats. Des de primera 
hora de dimecres, les mà-
quines llevaneu van transitar 
per les carreteres i les brigades 
es van afanyar a netejar carrers 
i accessos. Tot i la destacada 
acumulació, no es va suspen-
dre el transport escolar fins 
a l’IES Terra Alta de Gandesa. 
Els busos van tenir dificultats a 
primera hora per maniobrar i 
circular i van arribar amb retard 
i amb pocs escolars a bord. Al-
menys tres vehicles van patir 
accidents lleus en sortir de la 
via. L’escola d’Horta de Sant 

Joan va obrir, però bona part de 
la canalla va aprofitar per jugar 
pels carrers.
A Horta de Sant Joan no es va 
produir cap incidència en els 

serveis de llum, telefonia i ai-
gua, un recel entre els veïns 
després que en la gran nevada 
de fa dos anys es patissin talls 
d’electricitat durant moltes 
hores. “Estem contents perquè 
comparat amb el Gloria o el 
Filomena, la veritat és que ha 
sigut una nevada en la qual, 
per ara, està tot controlat”, ha 
remarcat Jordi Martin, alcal-
de d’Horta. Tot i els avisos del 
Neucat, la precipitació ha estat 
“més abundant” de l’esperada.
L’onada de fred es quedarà al-
menys durant uns dies. 
Després de la nevada d’esta 
setmana, el Servei Meteorolò-
gic de Catalunya i Protecció 
Civil mantenen l’alerta a bona 
part del país per fort onatge, 
pluges i neu. (ACN)

El Moviment de lluita pel del-
ta de l’Ebre (Molde) ha reivin-
dicat la seva pròpia estratègia 
per defensar el delta de l’Ebre, 
basada en el manteniment de 
la morfologia de l’espai i la lí-
nia de costa, i ha volgut posar 
distància amb la Plataforma en 
Defensa de l’Ebre (PDE), que 
ha convocat una manifestació 
diumenge. Representants del 
Molde, incloent-hi empresaris i 
regants del Delta, han fet públic 
un manifest amb el qual discre-
pen de l’estratègia de basar la 
defensa de l’espai en l’aportació 
de sediments fluvials i la creació 
de zones d’acomodació costa-
nera. En aquest sentit, han exi-
git al Ministeri per a la Transició 
Ecològica que aturi l’atermena-
ment de la franja litoral en mar-
xa als municipis deltaics perquè, 
creuen, consagra el retrocés. 
Més enllà de les diferències de 
criteri amb la PDE, i aprofundint 
en l’oposició a l’estratègia de 
crear espai d’”acomodament” a 
la zona costanera, el manifest 
del Molde rebutja “radicalment” 
la nova delimitació impulsada 
pel Ministeri per a la Transició 
Ecològica. Entenen que aquest 
procediment, segons el govern 
estatal destinat a actualitzar ad-
ministrativament els límits de la 
zona de domini públic marítim 

terrestre, obligarà diversos pro-
pietaris a “cedir terrenys propers 
a la línia de costa, que esdevin-
dran zones d’acomodació”.
Veuen contradictori que el go-
vern espanyol, abans d’aprovar 
i executar el Pla de protecció 
del delta de l’Ebre, emprengui 
aquesta nova delimitació. Ho 
interpreten com una renúncia 
al pretès objectiu de protegir i 
mantenir l’actual línia costanera 
de l’espai natural i fer front als 
seus problemes de regressió i 
subsidència. “El que no podem 
dir és que la línia ha d’anar per 
aquí perquè hi ha hagut tem-
pestes i ha arribat aquí la línia 
de costa perquè no s’ha actu-
at, que és el que reclamem de 

fa dècades”, ha desenvolupat el 
portaveu de Molde, Marc Berto-
meu.
Per la seua part, Manolo Tomàs, 
portaveu de la Plataforma en 
Defensa de l’Ebre, comentava 
que “natros tenim molt clar on 
està el problema i quina és la 
solució. Entenem que puguen 
haver-hi diverses visions segons 
els interessos que cadascú tin-
gui i tenim molt clar que el futur 

MOLDE reclama al 
govern espanyol que 

aturi l’atermenament de 
la franja costanera 

deltaica i actuï

Des de la PDE es considera que “natros tenim 
molt clar on està el problema i quina és la solució. 

Entenem que puguen haver vàries visions segons els 
interessos que cadascú tingui”

del Delta i de les Terres de l’Ebre 
passa per preservar el Riu i acon-
seguir que baixen més aigua i 
sediments mane qui mane”. 

A Horta i Arnes es van 
acumular gruixos de 15 

centímetres de neu tova
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SUCCESSOS COMUNITAT 
ENERGÈTICA
L’Ajuntament de Tortosa està 
treballant per a habilitar tres 
noves instal·lacions de produc-
ció energètica fotovoltaica. 
Concretament, preveu instal·lar 
panells solars a sostres de tres 
equipaments municipals: el 
pavelló de Remolins, el pavelló 
del Temple, així com ampliar la 
instal·lació ja existent al complex 
esportiu WIN. Amb esta acció, 
el consistori vol ampliar la 
generació d’energia verda de 
quilòmetre zero de la qual se’n 
podrà beneficiar tant el mateix 
funcionament dels equipaments 
municipals com també el veïnat 
i sector comercial de la ciutat.

MOVEM TORTOSA
Movem Tortosa torna a recla-
mar la creació d’almenys dos 
llars d’infants públiques, una a 
cada banda de riu, per tal d’aca-
bar "amb el greuge que suposa 
per als tortosins i tortosines no 
comptar amb cap llar d’infants 
pública al seu nucli urbà, tenint 
en compte la gratuïtat en 
l’ensenyament per a l’etapa de 
0-2 anys per a les llars públi-
ques vigent des d’aquest curs". 
D’altra banda, Movem Tortosa 
denúncia la “paràlisi de més 
d’una dècada de la candidatura 
de Tortosa a patrimoni de la 
humanitat per la UNESCO. La 
formació progressista reafirma 
el seu compromís de continuar 
treballant per fer-ho possible 
i aposta per aquest segell de 
reconeixement internacional 
com una oportunitat de futur 
per a la ciutat”.

UNED TORTOSA: 
SEGON TERMINI DE 
MATRICULACIÓ
El Centre Associat a la UNED de 
Tortosa informa que està obert 
el termini de Matrícula per al 2n 
Quadrimestre del curs 2022-23 
en Graus, Màsters i
Microtitols, fins al proper 10 
de març i fins el 14 de març pel 
Curs Accès per majors de 25 i 45 
anys.  Tanmateix, informa que 
ja està oberta la Matrícula dels 
Cursos de la UNED Sènior: al 
Centre de Tortosa amb el curs 
“ Habilitats emocionals per la 
vida diaria” i a l’Aula d’Amposta 
amb el curs “Afectació actual 
del canvi climàtic a les Terres de 
l’Ebre”.

L’alcaldessa de Tortosa, Merit-
xell Roigé, va fer balanç ahir de 
la gestió municipal desenvolu-
pada des de l’Ajuntament. Ho 
va fer, la setmana que es com-
pleixen cinc anys des que va ser 
proclamada alcaldessa. Roigé 
va detallar les principals actu-
acions desenvolupades, cen-
trades en atendre les persones, 
la transformació de la ciutat i la 
gestió financera.
Durant la conferència, l’alcal-
dessa va subratllar les bones 
dades d’ocupació que té en 
estos moments Tortosa, amb 
l’atur més baix des del 2008. 
Entre altres valoracions, va 
avançar que durant les pròxi-
mes setmanes també es donarà 
a conèixer una nova implan-
tació industrial, que “generarà 
llocs de treball qualificats”, així 
com d’altres de comercials i de 
restauració, que s’instal·laran 
a Tortosa els pròxims mesos. 
Roigé va destacar el gran revul-
siu que va suposar l’arribada de 
Kronospan a Tortosa després 
de dedicar-hi tots els esforços 
possibles des de l’Ajuntament. 
En l’apartat econòmic, va rei-
vindicar la gestió eficient dels 
recursos municipals, fet que fa 

Arribada de noves activitats 
industrials i comercials

possible que durant els últims 
quatre anys s’haja produït una 
reducció de l’endeutament de 
5,5 M€. A més, la previsió és 
que al final del mandat esta re-
ducció s’enfile fins als 7,3 M€, 
amb les amortitzacions pre-
vistes durant este 2023. “D’es-
ta manera, al final del mandat 
situarem l’endeutament en 29 
M€, la xifra més baixa que mai 
hem tingut a l’Ajuntament”. Al 
tram final de la conferència, 
Roigé va remarcar l’aposta per 
una ciutat més verda, recordant 
totes les accions per a plantar 
arbrat i vegetació; la genera-
ció de gairebé un miler de llocs 
d’estacionament a les entrades 
de la ciutat durant estos anys; 
la recuperació dels terrenys en 
desús de l’estació, que “marca-
ran el desenvolupament futur 
al centre de la ciutat”, i va expli-
car que ja es disposa o estan en 
redacció projectes que trans-
formaran algunes de les princi-
pals artèries durant els pròxims 
anys, com l’avinguda de la Ge-
neralitat, la rambla Catalunya 
o la plaça Alfons, de la qual va 
mostrar per primera vegada la 
imatge del projecte per a can-
viar completament la fesomia.

L’Ajuntament de Tortosa ha 
dut a terme l’adjudicació de 
la concessió demanial del ta-
natori municipal de Jesús, fet 
que farà possible mantindre el 
servei al poble. L’adjudicatari 
ha estat l’empresa Remsa, que 
d’esta manera oferirà el servei 
durant els pròxims 25 anys.
L’adjudicació del servei porta 
associades unes obres de re-
forma integral de les instal·laci-
ons. Actualment, els treballs ja 
estan enfilant la recta final, amb 
vista a reobrir l’equipament du-
rant la segona meitat de març.  
D’esta manera, el tanatori de 
Jesús estrenarà noves sales de 
vetlla i disposarà d’instal·lacions 
renovades per tal de fer més 
confortable l’estada a les famí-
lies. La inversió per a la reforma 
ascendeix a 325.000 euros, a 
càrrec de l’empresa adjudi-
catària. L’alcaldessa, Meritxell 
Roigé, i l’alcalde-president de 
l’EMD de Jesús, Víctor Ferran-
do, han visitat esta setmana 
l’estat de les obres.

S’adjudica la 
concessió del 

tanatori de 
JesúsEls Bombers van extinguir a 

les cinc de la tarda de dilluns 
l’incendi forestal de Bítem. 
Segons dades definitives del 
Cos d’Agents Rurals, el foc va 
afectar una superfície de de 
26 hectàrees. L’origen de les 
flames encara està en fase 
d’investigació, però segons els 
Bombers, els Rurals treballen 
amb la hipòtesi principal que el 
foc hagués començat per una 
crema de vegetació mal apa-
gada. Les flames van comen-
çar la matinada de diumenge,  
en un bosc als afores del nucli 
de Bítem, i es va propagar rà-
pidament empès pel vent de 
mestral que bufava a la zona. 
Es va escampar per una zona 
d’orografia complicada i va ar-
ribar a la carena del coll de l’Al-
ba, on es van generar diversos 
focus secundaris. Finalment, 
els Bombers van aconseguir 
estabilitzar l’incendi cap a dos 
quarts d’una del migdia de di-
lluns, un cop el van ancorar en 
una zona de conreus. A quarts 
de set de la tarda el van donar 
per controlat. 

Incendi 
forestal a 

Bítem

Llibertat provisional per a l’home detingut per causar 
dos incendis diumenge al vespre

L’home detingut per la Policia 
Local de Tortosa com a pre-
sumpte responsable de l’inici de 
dos incendis en zona forestal 
la nit del diumenge 5 de febrer 
va passar a disposició judicial 
aquest dimecres. El jutge va de-
cretar la seva llibertat provisio-
nal sense fiança. La detenció es 
va produir diumenge al voltant 
de dos quarts de nou del vespre, 
tal com va avançar l’ACN. La 
policia local va rebre una truca-
da informant de l’inici d’un foc 
proper a la capçalera del bar-
ranc de les Monges, a poca dis-
tància de l’incendi que va cre-
mar diumenge a Bítem, tot i que 
no tindria cap mena de relació 
amb aquest foc. També s’havia 
vist un home ajupit al lloc on 
van començar les flames, i va 
donar la descripció del vehicle i 
dades de la matrícula.
La policia local va desplaçar 
agents al punt d’aquest nou in-
cendi i va alertar els Bombers, 

que van treballar per a sufocar 
les flames. Paral·lelament, els 
agents van establir un patrullat-
ge pels camins de l’entorn, amb 
l’objectiu de localitzar el vehicle 
descrit. Al cap d’uns minuts, a la 
zona del barranc del Rastre, una 
patrulla va interceptar un vehi-
cle que corresponia amb la des-
cripció facilitada i va identificar 
la persona ocupant. En l’escor-

coll van localitzar diferents ele-
ments que podrien haver estat 
utilitzats en l’inici del foc. A més, 
a molt pocs metres d’on van 
aturar l’home, veïns van alertar 

Els Mossos investiguen si l’arrestat podria 
ser el responsable de diversos focs 

intencionats els últims anys

poc després d’un nou incendi a 
la vora del camí que van poder 
sufocar de manera ràpida.
L’home va ser traslladat a de-
pendències policials per tal de 
continuar la investigació i va ser 
detingut per un suposat delic-
te d’incendi en massa forestal, 
amb l’agreujant de tractar-se 
d’una zona propera a llocs ha-
bitats. A més a més, també li 
atribueixen la temptativa d’un 
altre delicte pel segon incendi 
frustrat.
Els Mossos es van fer càrrec de 
la investigació i es va obrir una 
línia en paral·lel per determinar 
la possible vinculació de l’home 
detingut amb fets similars que 
van tindre lloc a zones boscoses 
de Tortosa en anys anteriors.
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L’arròs i la carxofa, 
protagonistes al febrer

Dos dels productes estrella 
del camp del Delta, l’arròs i la 
carxofa, seran els protagonis-
tes aquest mes de febrer de 
les taules de bars i restaurants 
d’Amposta. I és que, un any 
més, arriben diferents propos-
tes gastronòmiques per posar 
en valor aquests dos produc-
tes.
Per una banda, nou bars i res-
taurants participaran a la ter-
cera edició de la Ruta de pla-
terets de la carxofa d’Amposta. 
Els dijous i divendres del 16 al 
24 de febrer, els nou establi-

GASTRONOMIA BREUS
**L’AJUNTAMENT D’AM-
POSTA destina 30.000 euros 
del pressupost del 2023 per 
ajudar a aquelles persones 
desocupades del municipi que 
han engegat o que engeguin 
un projecte d’autoocupació 
entre l’1 d’abril de 2022 i el 31 
de març de 2023. Els ajuts es 
poden sol·licitar fins l’1 d’abril 
d’enguany.

**TEATRE. Diumenge dia 
12, a la Unió Filharmònica, es 
veurà l’obra de teatre ‘Angle 
Mort’, de la companyia Roc 
Esquius i Sergi Belbel. 
A les 19h. Compra entrades: 
https://bit.ly/3DUKyNF o a 
l’Oficina de Cultura i Festes.
I demà dissabte (18 h), 
‘JOJO’, de la companyia Borja 
Ytuqueintas, obra de teatre 
familiar.  Una faula sobre un 
orangutan rescatat del seu 
captiveri explicada mitjançant 
les titelles. També a l’Auditori 
Unió Filharmònica.
Entrades a: https://xarxaam-
posta.fila12.cat/

Gratuïta per als qui presentin 
el Passaport Edunauta.

ments serviran, entre les 19h i 
les 21, la seva tapa més beguda 
per un cost de quatre euros. 
Hi haurà sorteig d’un àpat per 
a dues persones en un dels 
locals participants entre totes 
aquelles persones que degus-
tin, com a mínim tres de les 
tapes i votin la que els hi ha 
agradat més. 
La tapa més votada es con-
vertirà en la protagonista del 
cartell de la propera edició. 
Per altra banda, el 26 de febrer 
torna, després de dos, la Festa 
de l’arròs i la carxofa.

Reconnecta’t, 
Treballar conjuntament per 
impulsar estratègies que pu-
guin acabar amb la pobresa 
energètica a la comarca del 
Montsià. Aquest és el principal 
objectiu del projecte Recon-
necta’t: projecte per mitigar les 
situacions d’exclusió energèti-
ca, impulsat per la cooperativa 
de treball Energia per la Igual-
tat (EPI) i la cooperativa FITES 
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament d’Amposta i el Consell 
Comarcal del Montsià. Aquest 
dilluns al matí, els represen-
tants de les dues cooperatives 
i de les dues administracions 
públiques han formalitzat pú-
blicament l’acord que permet 
desenvolupar el projecte, es-
tructurat en tres fases, i que 
ha de culminar enguany amb 
el desplegament del projecte. 
L’alcalde d’Amposta, Adam To-
màs, destacava que amb la col-
laboració entre l’administració 
pública i entitats d’economia 
circular i del tercer sector, 
l’administració local fa un pas 
més en la gestió de la pobresa 
energètica.

MONTSIÀ
Gala 

de Comerç 
Divendres 3 de febrer, l’auditori 
es va vestir de gala per celebrar 
la Gala de Comerç d’Amposta, 
una activitat organitzada per la 
regidoria de Comerç i Mercat 
Municipal d’Amposta en col·la-
boració amb Fecoam, l’Associ-
ació de venedors i venedores 
del Mercat i l’Associació de 
Restauradors d’Amposta. Una 
vetllada que enguany arribava 
a la seva tercera edició i un cop 
superat ja tots els reptes que va 
suposar per al teixit comercial 
la gestió de la pandèmia de 
la covid. Fins a 31 comerços i 
professionals van rebre algun 
dels guardons que es van en-
tregar durant la nit i que van 
ser dissenyats per les alum-
nes del programa ADA. Es van 
reconèixer aquells comerços 
que els anys 2020, 2021 i 2022 
van complir 25, 50 o 100 anys. 
També aquelles persones que 
s’han jubilat durant aquests 
anys i es van fer diverses men-
cions a la trajectòria.

SOCIETAT

amposta
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barranc de la Vall Cervera a 8 
metres. El temps d’execució és 
de 18 mesos, amb una inver-
sió total de 4,3 milions d’euros. 
En les obres hi treballaran més 
de 200 operaris i s’aprofitaran 
els treballs per dur a terme la 
canalització per fibra òptica al 
llarg de tot el tram. A més, ga-
rantiran la mobilitat sostenible 
per a ciclistes i vianants.

L’AMETLLA

Les Jornades Gastronòmi-
ques de la Galera de les Ter-
res de l’Ebre arrenquen avui 
divendres 10 de febrer, amb 
una oferta de menús als res-
taurants amb aquest crustaci 
com a principal ingredient i 
amb el maridatge de vins de 
la DO Terra Alta. Aquest dime-
cres s’han presentat les Jor-
nades a l’Ametlla de Mar i s’ha 
avançat que coincidint amb el 
desè aniversari, la cita amplia 
la promoció per atraure més 

Jornades Gastronòmiques 
de la Galera

DELTA DE L’EBRE

visitants. Fins al 12 de març, 
els municipis de l’Ametlla de 
Mar, l’Ampolla, la Ràpita i Alca-
nar seran l’escenari d’aquestes 
jornades gastronòmiques que 
compleixen enguany el seu 
desè aniversari. Un total de 
44 restaurants d’aquests mu-
nicipis participen enguany en 
aquesta proposta lligada a la 
identitat marinera del litoral 
ebrenc i compromesa amb la 
cuina de proximitat i el pro-
ducte local.

La Diputació ha començat les 
obres de millora de la carrete-
ra de la seva titularitat T-342 
entre Roquetes i els Reguers. 
Les actuacions en aquest vial, 
que rep una circulació diària 
de 3.200 vehicles, es realitza-
ran en un tram de 6 quilòme-
tres. S’hi construiran dues ro-
tondes a millorar la seguretat 
i s’eixamplarà el pont sobre el 

S’inicien les obres de la 
carretera que uneix Roquetes 

amb els Reguers

DIPUTACIÓ

CAT
El Consorci d’Aigües de Tar-
ragona (CAT) utilitza la llum 
ultraviolada per millorar, en 
una última fase, la qualitat 
de la potabilització de l’aigua 
que envia amb el minitrans-
vasament al Camp de Tarra-
gona. Aquest divendres s’ha 
inaugurat oficialment la nova 
planta construïda amb aques-
ta tecnologia a l’estació de 
tractament d’aigua potable de 
l’Ampolla. Ha costat 3,8 mi-
lions d’euros -la meitat dels 
quals aportats per l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA)- i 
permet tractar fins el cabal 
màxim d’aigua de la conces-
sió del minitransvasament, de 
fins a quatre metres cúbics 
per segon. Segons l’ens, l’ús 
d’aquesta tecnologia de des-
infecció, prèvia a la cloració, 
permet millorar considera-
blement la qualitat de l’aigua i 
reduir el risc bacteriològic.

L’AMPOLLA
L’Ajuntament de l’Ampolla 
ha invertit 4.452,50 euros en 
oferta formativa per a la ciu-
tadania. Aquest febrer, s’han 
posat en marxa dos cursos, 
un de 30 hores adreçat a per-
sones que vulguin aprendre 
anglès, i un altre per a usuaris 
amb un nivell bàsic sobre na-
vegació i comunicació en el 
món digital ACTIC/C3.

Instal·len trampes per capturar senglars
i evitar els danys que provoquen

Els senglars estenen el seu radi 
d’acció cap al delta de l’Ebre, 
on posen en risc espècies pro-
tegides i l’ecosistema de l’espai 
natural. Per evitar els danys que 
causa aquesta cada cop més 
freqüent presència, el Departa-
ment d’Acció Climàtica ha ins-
tal·lat sis gàbies trampa per atra-
par-los i reduir-ne la població. 
Els paranys, segons remarquen, 
s’instal·len en espais on els ca-
çadors no poden organitzar 
batudes i s’estan mostrant efec-
tius. Des del setembre passat, 
s’han capturat ja 22 exemplars. 
Segons el parc natural la densi-
tat de senglars a la zona encara 
no és molt elevada, però remar-
quen que la seva acció depre-
dadora pot causar danys greus 
a la fauna, principalment ocells 
protegits que nidifiquen a ter-
ra, així com altres afectacions. 
A la zona hi arriben provinents 
d’espais forestals pròxims on 
existeixen poblacions estables o 
també, en diverses ocasions, ar-
rossegats pel corrent dels canals 

de regadiu. S’han trobat rastres 
per la riba del riu o els camps de 
conreu. La sequera i l’escassetat 
d’aigua també l’haurien empès 
a desplaçar-se cap a nous hà-
bitats, entorns naturals i zones 
periurbanes o urbanes. En qual-
sevol cas, es remarca la impor-
tància de poder actuar per fre-
nar la seva expansió en aquest 
espai natural, en la línia que el 

mateix parc ja fa amb altres es-
pècies depredadores.
A les Terres de l’Ebre el Depar-
tament disposa de quinze gàbi-
es trampa, entre les quals les sis 
en espais protegits del Delta. 
Alternativament, es creu re-
comanable seguir explorant 
mesures com l’autorització de 
batudes nocturnes en algunes 
zones. (ACN)

TIVENYS
L’Ajuntament de Tivenys ha 
informat que el dia 25 de fe-
brer tindrà lloc “la presenta-
ció d’un llibre molt especial 
al nostre poble.  Gràcies a la 
llibreria Esport Cañadó, i amb 
la presentació a càrrec del 
periodista i veí del poble Òs-
car Messegué, coneixerem 
millor aquesta aventura de 
l’escriptor Enric Nomdedéu 
que porta per nom: Sexe, lli-
bres i lawfare. També tindrem 
música de la mà del grup “Ti-
bétium” que posaran la nota 
musical a l’acte”. La cita serà 
el pròxim dia 25, a les 19:45 
hores al Centre d’interpreta-
ció, “compartirem  lectura, 
música i tornarem a posar la 
cultura al centre”.

La seva presència, 
cada cop més 

habitual, posa en 
perill espècies 

d’ocells protegits que 
nidifiquen a terra
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2 metres d’eslora, equipada 
amb tres motors d’elevada 
potència i sobre la qual hi ha-
via unes 190 de garrafes amb 
combustible. Els agents van 
trobar en la butxaca d’un dels 
sospitosos una pistola semiau-
tomàtica amb un carregador 
amb vuit cartutxos en perfec-
tes condicions d’ús.

CONSELL

El Consell Comarcal del Baix 
Ebre ha rebut una subvenció 
del Ministeri per a la Transició 
Ecològica i Repte Demogràfic 
de 169.909 euros pel projecte 
‘Viure i treballar al Baix Ebre’ 
(2023-2024), un projecte que 
promourà l’activitat socio-
econòmica als municipis de la 
comarca de menys de 5.000 
habitants, per tal d’evitar el 
despoblament. Un projecte 
que s’ha presentat al Consell 
d’Alcaldies del Baix Ebre.
‘Viure i treballar al Baix Ebre’ 
permetrà reforçar el servei el 
Dispositiu d’Inserció Socio-
laboral al Baix Ebre als muni-
cipis petits i desplegar l’aten-
ció a les empreses també en 
aquestes localitats, un servei 
que actualment queda centra-
litzat al viver d’empreses.
Pel que fa a l’àmbit d’actua-
ció del projecte ‘Viure i treba-
llar al Baix Ebre’ implicarà els 

Projecte ‘Viure i
treballar al Baix Ebre’

Finalitzada la primera fase de les obres del 
Barranc dels Pixadors

Les obres de la primera fase 
van consistir en la construcció 
d’una escullera aigües avall i el 
reforçament mitjançant pilo-
tatge d’una part de la llera que 
dona al costat d’un magatzem, 
aquestes obres van finalitzar a 
l’octubre  del 2022.
Des de l’Ajuntament de l’Aldea 
es va informar al director de 
l’ACA que, en Junta de Govern, 
es va aprovar la licitació la 2a 
fase de les obres del Barranc. 
Una segona fase complexa que 
constarà de la substitució de 
l’actual pont que creua l’avin-
guda Catalunya, per un nou 
pont amb el qual s’ampliarà 
l’escullera actual que donarà 
molt més cabal d’aigua de les 
pluges, passant del 1,20 metres 
d’altura actual, fins als 2 me-
tres. Aquest fet no comporta-
rà cap canvi de rasant al ferm, 
ni cap problema de mobilitat 
l’avinguda Catalunya.
Xavier Royo Alcalde de l’Aldea: 
“satisfet per rebre al director de 
l’ACA Samuel Reyes, on vam 
poder veure a peu d’obra les 

obres realitzades al Barranc 
dels Pixadors i les futures obres 
a realitzar amb la substitució 
del pont actual del Barranc. 
Amb la 3a fase de les obres 
i la futura construcció d’una 
base  de laminació al Polígon 
Catalunya Sud, es podrà reduir 
d’una manera molt important 

L’ALDEA

Samuel Reyes, director 
de l’ACA, va visitar 

les obres. La 2a fase 
es preveu que s'iniciï  

el segon trimestre 
d’aquest 2023

municipis d’Aldover, Alfara de 
Carles, Benifallet, Camarles, 
el Perelló, l’Ampolla, l’Aldea, 
Paüls, Tivenys, Xerta i les EMD 
de Campredó, Bítem i Jesús. 
El projecte també contem-
pla l’activació de xarxes de 
col·laboració entre empreses 
i agents que promoguen les 
relacions de cooperació i col-
laboració per enfortir la resili-
ència del teixit empresarial de 
les localitats petites, així com 
avançar en la millora de l’edu-
cació, la formació professio-
nal i la capacitació digital en 
les àrees rurals.

La Guàrdia Civil ha detingut tres 
persones i ha intervingut una 
embarcació pneumàtica semi-
rígida, de les conegudes com a 
narcollanxes, que era transpor-
tada en un camió per la carre-
tera C-42 (l’antiga N-235), que 
uneix l’AP-7 amb l’Aldea. Una 
patrulla de Tortosa, de servei a 
la zona, va observar la nit del 3 
de febrer tres persones al cos-
tat d’un camió amb un semire-
molc i que tenien una actitud 
que els va semblar sospitosa. 
Els agents van identificar-los i, 
en veure que es posaven ner-
viosos, els van demanar que 
obrissin la part posterior del re-
molc, on hi havia una embarca-
ció de grans dimensions, d’uns 

La Guàrdia Civil deté tres 
persones i intervé una 

narcollanxa transportada en 
un camió per la C-42

El sector 
turístic tanca 
el 2022 com 

un dels millors 
dels últims

5 anys

els problemes d’inundabilitat a 
la zona centre de l’Aldea”.
Les obres iniciades al maig de 
2022 i les que començaran 
aviat,   estan subvencionades 
per l’ACA amb 500.000 €. 
La segona fase de les obres es 
preveu que s’iniciïn  el segon 
trimestre d’aquest any 2023.

L’ALDEA

El sector turístic de l’Ametlla 
de Mar va aconseguir durant 
l’any 2022 la recuperació to-
tal després de la pandèmia, 
superant fins i tot l’ocupació 
turística dels últims 5 anys 
a l’estiu, segons constata 
la Memòria d’Activitats de 
l’Àrea Municipal de Turisme. 
“La fortalesa del turisme de 
proximitat i la consolidació 
del turisme internacional 
permeten arribar a aquesta 
conclusió. Les xifres registra-
des al llarg de 2022 han per-
mès assolir nivells d’activitat 
millors als dels anys previs a 
la pandèmia, confirmant el 
sector turístic com el gran 
motor econòmic del munici-
pi”. (La Cala Ràdio)

L’AMETLLA

Durant el Consell d’Alcal-
dies del Baix Ebre també 
s’ha presentat el nou con-
veni marc de col·laboració 
entre el Consell Comarcal 
i els ajuntaments de la co-
marca en matèria de serveis 
socials i altres programes 
relatius al benestar social, 
contracte programa del de-
partament de Drets Socials, 
conveni de col·laboració del 
departament d’Igualtat i Fe-
minismes i l’Institut Català de 
les Dones. Un conveni que 
defineix la cooperació inte-
radministrativa per la gestió, 
participació, obligacions, 
coordinació i cooperació per 
la prestació dels serveis i que 
tindrà vigència fins al 2025.
Finalment, els representants 
de la Plataforma per un Nou 
Hospital a les Terres de l’Ebre 
han participat en el Consell 
d’Alcaldies i han exposat el 
manifest en suport a la cons-
trucció d’un hospital a les 
Terres de l’Ebre. 

Consell 
d’Alcaldies 

del Baix Ebre

Una patrulla va 
identificar tres 

individus amb una 
actitud sospitosa i 
un dels detinguts 
portava una arma 
semiautomàtica
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BREUS
** CARNAVAL. L’Ajuntament 
de la Ràpita programa un 
seguit d’actes per celebrar 
Carnaval al municipi els dies 17 
i 18 de febrer, entre els quals 
hi ha la tradicional rua pels 
carrers del municipi, un espec-
tacle musical i tallers infantils. 
Enguany, i deixant enrere les 
restriccions, torna el pregó del 
Rei Carnestoltes, el judici i la 
sentència a mort del Rei Car-
nestoltes, l’enterrament de la 
sardina i la festa de Carnaval 
al Pavelló firal.
** RÀDIO RÀPITA. L’Església 
Nova tornarà a ser, demà 
dissabte, l’escenari d’una nova 
edició de Ràdio Ràpita Extra, 
una proposta organitzada per 
Ràdio Ràpita i el programa 
Top Ranking amb motiu del 
Dia Mundial de la Ràdio. La 
jornada podrà ser escoltada 
en directe per Ràdio Ràpita. 
La regidora, Oona Tomàs, 
subratlla que “celebrem 
l’efemèride portant la ràdio al 
carrer amb una jornada radio-
fònica que arriba enguany a la 
seva cinquena edició, la qual 
ens permet apropar el mitjà a 
la ciutadania’.

montsià

montsià

Agermanament 
amb Arenys De Mar

La Ràpita i Arenys de Mar van 
reforçar, el dissabte passat, el 
seu agermanament en una vi-
sita al municipi del Maresme. 
Una quarantena de rapitencs i 
rapitenques es van desplaçar 
fins a Arenys amb la finalitat de 
mantenir vigent l’agermana-
ment entre els dos municipis i 
les seves confraries. L’alcalde 
de la Ràpita, Josep Caparrós, 
apunta que “visitar Arenys ens 
ha permès mantenir vives les 
relacions personals entre la Rà-
pita i Arenys de Mar i, al mateix 

LA RÀPITA

temps, reforçar els lligams”.
L’agermanament va néixer entre 
els anys 50 i 60 de les estretes 
relacions afectives a partir les 
llargues estades al port are-
nyenc per part de pescadors 
rapitencs. El regidor d’Identitat, 
Rafa Balagué, afegeix que “des-
prés de les trobades a la Ràpita 
i Arenys, confiem que els llaços 
es mantindran com ara durant 
molts anys i, per tant, podrem 
seguir recuperant les tradicions 
i anècdotes viscudes fa més 70 
anys”.

Helena 
Queral serà 
l’alcaldable 
de Junts a la 

Ràpita 

Helena Queral serà presen-
tada el 8 de febrer (19:30 
hores, Església Nova) com a 
candidata de Junts a La Rà-
pita de cara a les municipals 
del 28 de maig, en substitu-
ció de Josep Maria Miralles. 
Advocadessa i empresària 
del sector de la restauració, 
és actualment regidora al 
consistori, presidenta de la 
formació al Montsià, secre-
taria de la vegueria ebrenca 
del partit de Carles Puigde-
mont i consellera nacional. 
Queral estarà acompanya-
da pel secretari general del 
partit, Jordi Turull, i la presi-
denta de Junts a les Terres 
de l’Ebre, Annabel Marcos.
(ebredigital.cat)

El vessament 
d’un camió al 
port aboca al 
mar entre 30 
i 40 litres de 

gasoil
Protecció Civil va activar en 
fase de prealerta el CAMCAT 
(Pla especial d’emergències 
per contaminació de les ai-
gües marines a Catalunya) 
per un vessament de gasoli 
al mar provinent d’un camió 
cisterna al port de la Ràpita. 
Emergències va rebre l’avís 
de l’empresa CITESA, infor-
mant d’un vessament d’un 
camió amb 32.000 litres de 
gasoil. Segons Protecció 
Civil, la fuita va ser con-
tinguda i al mar van arribar 
entre 30 i 40 litres. També 
es va activar el Pla Interior 
Marítim.

POLÍTICA
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La setmana passada, Sant Jau-
me d’Enveja va inaugurar Eu-
rospar, un supermercat de l’em-
presa Fragadis. L’establiment 
està ubicat al cor de la població 
i disposa d’un total de 1.400 m². 
Aquesta nova botiga ha gene-
rat l’ocupació de 25 nous llocs 
de treballs, dels quals els perfils 
professionals han estat diversi-
ficats en carnisseria, pescateria, 
xarcuteria, reposició, atenció a 
caixes i gerència.
Les instal·lacions han incorporat 
nous sistemes de refrigeració de 
consum més eficients i il·lumina-
ció amb tecnologia led per així 
millorar la sostenibilitat energè-
tica. L’aparcament compta amb 
40 places per a cotxes, motos 
i bicicletes, a més d’un punt de 
recàrrega per a vehicles elèc-
trics.

Un nou 
Eurospar crea 

25 llocs de 
treball 

SANTA BÀRBARA

La Direcció General de Qua-
litat Ambiental i Canvi Climà-
tic ja ha instal·lat una estació 
mòbil per a mesurar la quali-
tat de l’aire a Santa Bàrbara. 
Així es dona resposta a una 
reivindicació de l’Ajuntament 
i de l’entitat veïnal mediam-
biental, Amevesaba, després 
dels episodis de fortes olors 
l’any passat, provocats per una 
planta assecadora de sansa de 
la Galera, també l’abocador i el 
projecte de la planta de com-
postatge.
El portaveu de l’Associació 
Mediambiental de Veïns de 
Santa Bàrbara, Lluc Roig Car-
dona, lamentava els proble-
mes que té el municipi amb 
estes olors: “les piscines, res-
taurants a prop… han patit 
l’afectació d’estes males olors 
i fums, siguen o no nocives, 
que creiem que Santa Bàrba-
ra no mereix esta agressió”. 
Així se celebra l’arribada d’esta 

Instal·lada l’estació 
temporal per mesurar la 

qualitat de l’aire

El dic de recer del port es prolongarà i 
es construirà un tacó per protegir-lo

Divendres, 3 de febrer, es va ce-
lebrar una reunió de treball a la 
Confraria de Pescadors de les 
Cases amb la presència del con-
seller de Territori, Juli Fernàndez 
i Olivares, Pere Vila Fulcarà, di-
rector de Ports de la Generalitat i 
l’alcalde d’Alcanar, Joan Roig, on 
es va anunciar l’inici de la redac-
ció del projecte constructiu per 
a la millora del dic de recer del 
port de les Cases d’Alcanar. A la 
reunió es va presentar el projec-
te, l’evolució i els terminis davant 
dels pescadors de les Cases i 
la resta de persones assistents. 
L’execució d’aquest projecte su-
posa la prolongació del dic de 
recer i la construcció d’un tacó, 
amb l’objectiu  de millorar l’agi-
tació interior i evitar que els forts 
onatges dels temporals sobre-
passin el dic de recer. Les obres 
es preveuen iniciar l’any vinent i 
suposaran una inversió d’aproxi-
madament 4 milions d’euros.
Aquests dies ha començat la 
redacció del projecte construc-

tiu per millorar el dic de recer 
del port de les Cases d’Alcanar. 
Aquest projecte s’haurà de sot-
metre a l’avaluació d’impacte 
ambiental i la tramitació admi-
nistrativa als organismes i agents 
implicats. Un cop es disposi de 
tots els informes favorables pre-
ceptius, el projecte constructiu 
sortirà a licitació, amb l’objectiu 
de començar les obres durant el 
2024. 

Es preveu que
les obres s’inicien 

l’any vinent,
 amb una inversió 
aproximada de 4 

milions

LES CASES D’ALCANAR

Dissabte passat, sota el lema 
“Lo rural és vida”, el PSC va or-
ganitzar, a Godall, una jornada 
on es van posar en valor les 
oportunitats que ofereix el món 
rural. “Per aconseguir-ho és 
imprescindible què els serveis 
públics bàsics estiguin garantits, 
si volem que els pobles petits 
continuïn existint”. La jornada 
va comptar amb la participació 
de Paco Boya, secretari gene-
ral para el Reto Demográfico 
del MITECO, el subdelegat del 
govern Santiago Castellà, la 
presidenta de FADEMUR, i la 
Rosa Maria Ibarra, secretaria del 
Món Agrari del PSC, així com tot 
un seguit d’empresàries i em-
presaris del món rural que van 
aportar la seva experiència i les 
seves inquietuds per tal que els 
seus negocis puguin servir com 
a referència a l’hora d’iniciar una 
activitat als municipis rurals. “El 
paper de les dones és clau, si 
volem assegurar la pervivència 
dels pobles. Si es queden les 
dones el poble es manté viu”.

“Lo rural és 
vida”

GODALL

instal·lació, però, com explica-
va l’alcalde, Antonio Ollés, es 
reclama que es pugue instal·lar 
una de fixa. Fa tres anys que 
està projectada la planta de 
compostatge de Santa Bàrbara 
i actualment es troba en expo-
sició pública i s’ha de sotmetre 
a una avaluació d’impacte am-
biental ordinària. El veïnat ha 
presentat més d’una vintena 
d’al·legacions per aturar la seua 
implantació.
(La Plana Ràdio)

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir el 16 d’octubre i el 20 
de desembre set homes, d’en-
tre 20 i 43 anys, per la seva 
presumpta implicació en un 
desembarcament d’haixix al 
nucli d’Alcanar Platja, a Alca-
nar. 
Els fets es remunten a la nit del 
16 d’octubre quan un grup de 
persones, vestides de negre, 
van accedir amb furgonetes a 
les instal·lacions d’un càmping 
del municipi per tal d’arribar a 
la platja. 
Arran d’un avís, agents dels 
mossos i de la Policia Lo-
cal d’Alcanar van dirigir-se al 
càmping on van frustrar el de-
sembarcament d’haixix, que ja 
s’havia iniciat, i on van detenir 
quatre homes quan intenta-

Detinguts set membres d’un 
grup criminal que intentava 

un desembarcament 
d’haixix a Alcanar

SUCCESSOS

ven fugir. La investigació va 
permetre la detenció de tres 
persones més el 20 de de-
sembre. Els set homes han 
quedat en llibertat en càrrecs.
En aquestes entrades i escor-
colls també es van intervenir 
28.000 euros en efectiu, una 
màquina per comptabilitzar 
bitllets i 2,5 quilos d’haixix.

L’oficina de Turisme d’Ulldeco-
na, antic molí de César Martinell, 
acull l’exposició “Una mirada en 
3D a les oliveres mil·lenàries del 
Territori Sénia”  fins al 26 de fe-
brer.  La mostra forma part del 
projecte Valsipam (Valorització 
dels espais declarats Sistemes 
Importants de Patrimoni Agrí-
cola Mundial per la FAO -Orga-
nització de les Nacions Unides 
per a l’Alimentació i l’Agricultura) 
i es tracta d’una exposició que, 
com el seu nom indica, mostra 
fins a disset exemplars d’olive-
res mil·lenàries seleccionades 
del Territori Sénia que han estat 
fotografiades estereoscòpica-
ment. Les imatges en 3D per-
meten contemplar la singularitat 
de cada exemplar i les embulla-
des formes dels troncs com mai 
s’han vist abans. 

Oliveres 
mil·lenàries 
del Territori 
Sénia en 3D

ULLDECONA

Els homes, d’entre 
20 i 43 anys, han 

quedat en llibertat 
amb càrrecs després 

de declarar 
davant del jutge

SANT JAUME
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Els pressupostos destinen 
282.000 euros per a la consolidació i 

rehabilitació del Poble Vell
La consellera de Justícia, Drets 
i Memòria, Gemma Ubasart i 
González, va explicar el pres-
supost de la conselleria per a 
aquest 2023 en la Comissió de 
Justícia del Parlament. 
Durant la seva intervenció va 
anunciar que el Departament 
va comprometre 282.000 eu-
ros per al Poble Vell de Cor-
bera d’Ebre (i no només per a 
l’església, com havia informat 
erròniament el departament 
en un primer moment). 
El projecte de consolidació i 
rehabilitació del Poble Vell de 
Corbera d’Ebre, que té previst 
iniciar-se durant el primer tri-
mestre d’enguany, està pensat 
com un memorial que situa 
aquest monument declarat Bé 
d’Interès Cultural i el reconeix 
com a element del patrimoni 

memorial de Catalunya, de 
gran importància per poder 
explicar els efectes de la ba-
talla de l’Ebre i de la Guerra 
Civil.
(ebredigital.cat)

El projecte té previst 
iniciar-se durant el 
primer trimestre 

d’enguany

CORBERA D’EBRE

Miquel Morales, liderarà la can-
didatura republicana “Avan-
cem-Acord Municipal” a les 
eleccions municipals del maig, 
amb una llista renovada res-
pecte a l’actual equip de go-
vern municipal, i amb un pro-
jecte nou, que té per objectiu 
‘fer avançar Miravet’. Mora-
les, que treballa en l’àmbit de 
l’equipament mèdic, ha anun-
ciat que sumaran a la candida-
tura gent  diversa i preparada, 
en noves maneres de governar, 
i il·lusionada per donar un nou 
impuls al municipi.

Miquel 
Morales 

encapçalarà 
la llista 

republicana 
Avancem a 
l’alcaldia 

MIRAVET

L’Ajuntament de Batea i el Mi-
nisteri de Transports, Mobilitat 
i Agenda Urbana (Mitma) van 
signar un protocol per promo-
cionar una vintena d’habitatges 
socials. 
D’aquesta manera, es pretén 
ampliar l’oferta de lloguer “as-
sequible” al municipi i lluitar 
contra el despoblament rural. 
Segons el govern espanyol, 
aquest acord forma part del 
Pla d’Habitatges per al Lloguer 
Assequible que el ministeri va 
aprovar el passat mes de no-
vembre. 
L’objectiu és crear un parc pú-
blic amb habitatges de lloguer 
social que garanteixin una llar 
digna a aquelles persones i fa-
mílies amb un baix nivell d’in-
gressos.

Protocol per 
impulsar 

habitatges 
socials

BATEA

El projecte pilot Hospitalitat i 
Natura a les Terres de l’Ebre 
vol integrar la natura en les 
estratègies de salut personal 
i col·lectiva, i alhora facilitar 
espais i activitats en la natura 
com a part de la prescripció 
mèdica.
Aquest dimarts 7 de febrer, 
l’alcalde de Móra d’Ebre i 
membre del Consell d’Admi-
nistració de Salut Terres de 
l’Ebre, Rubén Biarnés, junta-

Móra d’Ebre: 
projecte “Hospitalitat i Natura”

L’Ajuntament d’Ascó impulsa 
el projecte “Essencials d’Ascó. 
Programa per a l’acompanya-
ment i revisió de la gestió dels 
comerços i empreses”, com una 
de les accions que està desen-
volupant accions per a l’enfor-
timent del teixit econòmic local.
El programa presenta dos ob-
jectius: d’una banda, la preser-
vació del comerç i les empreses 
estratègiques per al desenvo-
lupament d’Ascó i, de l’altra, la 
creació de nova activitat eco-

‘Essencials d’Ascó’, una aposta
per enfortir el teixit econòmic

ment amb la gerent de Salut 
Terres de l’Ebre i el Director 
Assistencial de l’Hospital Co-
marcal de Móra d’Ebre, Docto-
ra Pilar Closa i el Doctor Raúl 
Oliván, respectivament; i el 
president de l’Associació Am-
biental l’Aube, Jordi Solé Blasi, 
han signat el conveni per a ini-
ciar el desplegament del pro-
jecte “Hospitalitat i Natura”.
La signatura d’aquest conve-
ni és el primer pas que ha de 

nòmica en sectors que poden 
esdevenir estratègics en un fu-
tur escenari, aquests serien, els 
establiments de restauració, les 
empreses turístiques, l’allotja-
ment i el sector serveis. 
Carolina Baiges, tinent d’alcalde 
de Promoció Econòmica, posa 
de relleu “la tasca que farà Es-
sencials a aquelles persones que 
estan al capdavant de comerços 
i empreses per tal que Ascó tin-
gui un teixit econòmic modern i 
competitiu”.

permetre implantar el projecte 
a les instal·lacions de l’Hospital 
Comarcal de Móra d’Ebre. El 
projecte “Hospitalitat i Natura” 
promou la integració de la na-
tura en les estratègies de salut 
personal i col·lectiva, tant dels 
malalts com dels professionals 
sanitaris, alhora que vol fer-
ne ús dels espais naturals per 
a integrar-los en la realització 
d’activitats que complementin 
la pràctica mèdica.

El Consell Comarcal de la Ter-
ra Alta ha arribat a un acord de 
col·laboració amb el Consell 
Comarcal del Baix Ebre per-
què les empreses terraltines 
es puguin acollir al Progra-
ma 30 Plus. L’acord, aprovat 
pel departament de Treball 
i Empresa, permetrà que les 
empreses contractants de la 
comarca puguin beneficiar-se 
de la subvenció que atorga 
aquest programa, fins a l’es-

Les empreses de la Terra Alta ja poden 
participar al Programa 30 Plus

El Consell Comarcal de la Terra 
Alta ha efectuat obres de pavi-
mentació en diferents trams de 
la Via Verda per millorar la segu-
retat dels usuaris. Les obres han 
consistit en la pavimentació del 
túnel número 9, on s'ha col·lo-
cat un paviment amb aglomerat 
asfàltic, i en un doble tractament 
asfàltic en un tram de la Via Ver-
da situat a l’alçada de l’estació 
d’Horta de Sant Joan. El pressu-
post d’aquesta actuació ha estat 
de 30.139,26 euros. D’aquest 

Pavimentació de diferents trams 
de la Via Verda

gotament el pressupost.
El Programa 30 Plus és un pro-
grama d’inserció laboral per 
persones majors de 30 anys 
desocupades de llarga dura-
da o per a majors de 45 anys, 
mitjançant el qual les empreses 
reben un ajut per a la seva con-
tractació. 
Fins ara, la comarca de la Ter-
ra Alta no podia participar en 
aquest programa, ja que té una 
població inferior als 20.000 ha-

import total, el Consell Comar-
cal de la Terra Alta ha rebut una 
subvenció nominativa de la Di-
putació per un valor de 24.000 
euros. El resultat de les actuaci-
ons de millora, que es van aca-
bar el passat 24 d’octubre, es 
tradueix en un augment de la 
resistència del ferm per aconse-
guir una millora substancial de la 
seguretat d’aquests trams. Alho-
ra, s’han realitzat amb la voluntat 
de mantenir i respectar l’entorn 
natural de la Via Verda.

bitants, requisit per poder-s’hi 
acollir.
L’import de la subvenció és 
de 1.166,67 euros al mes per 
jornada completa per persona 
contractada. 
El període de contractació, en 
cada cas, ha de ser d’un mí-
nim de sis mesos i amb mitja 
jornada (20 hores setmanals). 
Les persones contractades 
han de rebre, obligatòriament, 
una formació de 40 hores.
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Salvadó: “hem de fer un esforç important per activar amb la 
màxima celeritat les polítiques previstes als pressupostos”

El delegat del Govern a les Terres 
de l’Ebre, Albert Salvadó Fernan-
dez, ha presidit aquest dimarts 
la sessió del Consell de Direc-
ció de l’Administració Territorial 
del Govern a les Terres de l’Ebre. 
Salvadó ha valorat el Projecte de 
llei de pressupostos de la Gene-
ralitat per al 2023, que suposarà 
una inversió territorialitzable de 
56,4 milions d’euros a les Terres 
de l’Ebre, per sobre de la mitjana 
del país, instant a “activar amb la 
màxima celeritat les polítiques 
previstes als pressupostos”. 
“Des del Govern territorial hem 
de fer un esforç important per 
poder assegurar el major grau 
d’execució pressupostària pos-
sible”, ha traslladat el delegat, 
posant l’accent en la importàn-
cia de continuar liderant “els 
projectes transformadors que 
estem treballant per fer avançar 
el territori”. 
D’altra banda, el delegat del Go-
vern també ha informat que la 
població de persones refugia-

des arran de la guerra d’Ucraïna 
a les Terres de l’Ebre s’ha reduït 
pràcticament a la meitat. Actual-
ment, resideixen 263 persones al 
territori i, des de l’inici del con-
flicte, s’han rebut 546 persones.  
El 31 de gener passat es va aca-
bar el termini per la presentació 
d’ajuts per a persones desplaça-
des per la guerra d’Ucraïna, con-

CONSELL DE DIRECCIÓ 

El delegat del Govern a les Ter-
res de l’Ebre, Albert Salvadó, 
durant la sessió del Consell 
de Direcció de l’Administració 
Territorial del Govern a les Ter-
res de l’Ebre d’aquest dimarts, 
ha aprofitat l’espai també per 
respondre al PSC que la setma-
na passada va demanar la seva 
dimissió. Els socialistes van de-
nunciar que la llei d’acompa-
nyament dels pressupostos in-
clou una modificació del Fons 
Nuclear. 
El delegat ha insistit que no hi 
ha la voluntat de rebaixar el 
fons nuclear del 50% actual al 
20% de recaptació. “No hi ha 
hagut cap tipus de moviment 
que hagi pogut fer sospitar que 
aquesta és la intenció”, ha ma-
nifestat Salvadó.

“No hi ha la 
voluntat de 

rebaixar el fons 
nuclear del 50% 
actual al 20%”

vocats pel Departament d’Igual-
tat i Feminismes. 
A les Terres de l’Ebre s’han de-
manat 124 sol·licituds d’ajut. 
La meitat s’han tramitat amb 
itinerància, gràcies als serveis de 
primera acollida als municipis. La 
sessió de dimarts ha sigut la pri-
mera després de la remodelació 
del Govern. 

El delegat del Govern 
ha presidit aquest 

dimarts la sessió del 
Consell de Direcció
de l’Administració 

Territorial del Govern
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L’Ajuntament dona per finalitzades les 
obres de reparació dels camins afectats 

pels danys causats pel Glòria

L’Ajuntament del Perelló ha do-
nat per finalitzades les obres de 
reparació dels camins afectats 
pel temporal Glòria, que va te-
nir lloc entre el 19 i el 23 de ge-
ner de 2020. 
Els camins rurals van ser els 
més afectats a causa de la to-
pografia plena de barrancs i a 
l’acumulació d’aigua de plu-
ja que va provocar l’erosió del 

ferm. 
S’han realitzat reparacions en 
els trams més greus, millorant 
la solució i durabilitat en el 
temps. 
Els arranjaments duts a terme 
als camins de les Bordes, les 
Planes, l’Espinal, la Comartí i el 
Racó dels Teixons han costat 
un total de 30.716,69 €, amb 
una subvenció de 15.358,33 €.

S’han realitzat 
reparacions en els 
trams més greus, 

millorant la solució 
i durabilitat en el 

temps 

EL PERELLÓ

La Guàrdia Civil ha localitzat 
a la Terra Alta tres projectils 
d’artilleria i dues granades de 
morter de la Guerra Civil. El 
Grup d’Especialistes de Desac-
tivació d’Explosius (GEDEX) va 
detonar-los de forma segura i 
controlada. Els artefactes van 
ser localitzats a finals de gener 
quan dos pagesos realitzaven 
les seves activitats quotidianes 
dedicades a labors agrícoles 

Dos pagesos localitzen cinc 
artefactes explosius de 

la Guerra Civil

TERRA ALTA

i van avisar la Guàrdia Civil, 
que va establir el perímetre 
de seguretat per evitar possi-
bles danys personals i va poder 
certificar la troballa. Es tracta-
va d’un projectil d’artilleria del 
calibre 155 mm al terme mu-
nicipal de Bot, i en el cas del 
Pinell de Brai de dues granades 
de morter Valero de 81 mm i 
dos projectils d’artilleria, un de 
105 mm i un altre de 65mm.
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Cinta Farnós ha estat nome-
nada nova directora general 
del Consorci Memorial dels 
Espais de la Batalla de l’Ebre 
(COMEBE), en substitució de 
Batiste Forcadell. Farnós és 
del Perelló i és llicenciada en 
Ciències Polítiques i de l’Ad-
ministració per la UAB. Ante-
riorment, ha sigut tècnica su-
perior de la direcció general 
de Prevenció i Extinció d’In-
cendis i Emergències d’Interior des del desembre de 2022. Anteriorment, havia 
estat al departament de Justícia, Drets i Memòria, com a tècnica superior de la 
direcció general de Memòria Democràtica, des del juliol de 2020. El COMEBE 
és un ens públic que té per objecte recuperar la memòria de la Batalla de l’Ebre, 
així com reivindicar els seus vestigis i el seu patrimoni memorial.

Denuncien que la llei d’acompanyament dels pressupostos 
“inclou una modificació del Fons Nuclear”

El diputat socialista i alcalde de 
Batea, Joaquim Paladella, va 
denunciar divendres passat que 
el Govern de la Generalitat hagi 
inclòs en la llei d’acompanya-
ment als pressupostos una mo-
dificació del Fons de Transició 
Nuclear. Segons Paladella, ERC 
hauria afegit “per la porta del 
darrere” una possible reforma 
de la llei per tornar al 20% de 
recaptació, després que a mit-
jans de desembre, el Parlament 
decidís ampliar-ho fins al 50%. 
Per tot, Paladella va demanar 
la dimissió del delegat del Go-
vern Albert Salvadó en consi-
derar que “ha enganyat a tot el 
territori”. Des del PSC Terres de 
l’Ebre van anunciar que no per-
metran que “ERC canviï la llei 
del Fons Nuclear”.
D’altra banda, la diputada al 
Parlament de Junts, Irene Ne-
gre va denunciar la inclusió, en 
l’articulat de la llei d’acompa-
nyament dels pressupostos de 
la Generalitat, de la referència 

El diputat socialista 
Joaquim Paladella 

va demanar la 
dimissió del delegat 

del Govern Albert 
Salvadó

POLÍTICA

Irene Negre acusa 
ERC d’intentar reduir 
l’arribada dels fons 
nuclears al territori 

“per la porta del 
darrere”

El delegat aclareix 
que “no hi ha 

hagut cap tipus de 
moviment que hagi 
pogut fer sospitar 
que es rebaixarà

el Fons”

que el retorn de l’impost dels 
fons nuclears al territori es 
mantindria en un 20% i no en 
el 50% acordat en votació a la 
cambra el 15 de desembre pas-
sat. Negre va dir que “és un dia 
trist per a les Terres de l’Ebre. El 
govern d’Esquerra vol prendre 
diners al territori. Per la porta de 
darrere. Vetllarem perquè això 
no s’aprovi. Junts esmenarem 
aquest article de la llei de me-
sures per garantir el que vàrem 
aprovar el dia 15 de desembre”. 
El document, segons van ex-
plicar els republicans a ebredi-
gital.cat, es basa en una pro-

posta presentada el Consell de 
Treball, Econòmic i Social l’1 de 
desembre, és a dir, gairebé tres 
setmanes, abans de la votació al 
Parlament que va significar l’al-
teració dels percentatges. Des 
d’ERC s’assegura que s’adop-
taran els canvis introduïts en el 
percentatge dels fons nuclears 
durant la tramitació parlamen-
tària de la llei d’acompanya-
ment, tal com ja es va compro-
metre el conseller d’Empresa i 
Treball, Roger Font, en comissió 
parlamentària.
El delegat del Govern a les Ter-
res de l’Ebre, Albert Salvadó, 
durant el Consell de Direcció 
de l’Administració Territorial 
del Govern, dimarts passat, va 
insistir que no hi ha la voluntat 
de rebaixar el Fons nuclear del 
50% actual al 20% de recapta-
ció. 
“No hi ha hagut cap tipus de 
moviment que hagi pogut fer 
sospitar que aquesta és la in-
tenció”, va manifestar Salvadó.

L’AP-7 es va haver de tallar completament a l’Ametlla de Mar en sentit nord des-
prés que un camió va bolcar i va quedar travessat a la via, segons va informar el 
Servei Català de Trànsit (SCT) i els Bombers de la Generalitat. Els Bombers hi van 
treballar amb quatre dotacions per netejar el líquid refrigerant que es va quedar 
estès per la calçada. El conductor del vehicle està bé. El sinistre es va produir 
poc després de les sis del matí. D’altra banda, va haver-hi un carril tallat en sentit 
sud per la pèrdua de càrrega d’un vehicle. Es va fer desviaments per la sortida 39 
i es van arribar a acumular fins a cinc quilòmetres de retencions. (ACN)

Un camió va bolcar a l’AP-7, a 
l’Ametlla de Mar en sentit nord 

Cinta Farnós és la nova 
directora del COMEBE
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POLÍTICA

terres de l’ebre

 Alginet: “Venim a guanyar, som la 
força útil a Deltebre”

Davant de 300 veïnes i veïns 
de Deltebre, Joan Alginet va 
presentar la seva vessant més 
humana i personal com a can-
didat a l’alcaldia del munici-
pi,  acompanyat del conseller 
d’Interior Joan Ignasi Elena.
Alginet es va comprometre 
a treballar per un projecte 
transformador i representatiu 
de l’essència socialdemòcra-
ta: “Deltebre no pot avançar a 
base d’asfaltades i sense un full 
de ruta clar. S’ha de construir 
en positiu, en homes i dones 
valentes que treballen per un 
projecte de poble clarament 
integrador, positiu i que pretén 
ser transformador”.
En aquest sentit, va afirmar 
que “venim a guanyar, som la 
força útil a Deltebre. El nostre 
poble no pot quedar aïllat de la 
transformació republicana que 
s’està duent a terme a les Ter-
res de l’Ebre i a Catalunya. Som 
la força útil, la que de veritat 

té les complicitats a totes les 
administracions per transfor-
mar Deltebre sense hipotecar 
el seu futur”.
Durant la seva intervenció 
Joan Alginet va fer un repàs 
pels cinc eixos programàtics 
en què fonamentarà el seu 
projecte municipal: les perso-
nes, les oportunitats, la soste-

L’actual alcaldessa de Garcia, 
Blanca López, ha fet saber que 
tornarà a encapçalar la candi-
datura Units per Garcia–Acord 
Municipal a les eleccions mu-
nicipals.  Després de dos man-
dats consecutius al capdavant 
de l’alcaldia, López intentarà 
revalidar de nou la victòria, 
acompanyada d’una candida-
tura que combinarà l’experi-
ència en la gestió aportada 
pels companys i companyes 
que han format part del go-
vern municipal; i la renovació, 
que comportaran noves incor-
poracions.
La voluntat de la candidata 
és continuar amb el projec-
te transformador i d’impuls 
al municipi que han portat a 
terme durant aquest mandat. 
Entre les actuacions més des-
tacades hi ha el nou Edifici de 
Serveis municipals que inclou 
l’Ajuntament, el centre de la 
gent gran i el consultori mèdic. 
També s’ha fet el cobriment de 
l’Església vella i la millora de la 
zona ludicoesportiva, amb ac-
tuacions al parc infantil i ska-
tepark, derivades dels pressu-
postos participatius.

Blanca López, repetirà com a 
candidata a l’alcaldia de Garcia

nibilitat, les dones i la butxaca.
L’acte va estar conduït per la 
periodista Lluïsa Bertomeu, la 
qual segons va anunciar Al-
ginet, s’incorporarà al projecte 
d’Esquerra Republicana, en un 
lloc clau de la candidatura.
El conseller Joan Ignasi Ele-
na va presentar  Joan Alginet 
com el millor alcalde per a 
Deltebre. A més va reivindi-
car que “Esquerra Republica-
na ha volgut ser el partit que 
es compromet, que governa i 
no abandona; que aprova un 
pressupost al servei de la gent. 
I ho fa perquè hi hagi més 
atenció social, per tenir més 
metges, més mestres i més in-
fermeres per contractar. Al fi-
nal la transformació també és 
això, ser útils a la gent”
Més de 30 càrrecs institucio-
nals d’Esquerra Republicana 
van mostrar mitjançant un ví-
deo el seu suport a Joan Al-
ginet. 

A més, s’ha implantat gespa 
artificial al recinte de les pis-
cines, s’ha habilitat una zona 
d’aparcament d’autocaravanes 
i  un servei de rentador de ve-
hicles i de transport agrícola 
amb separador de greixos.
Blanca López, però, ha insistit 
en la necessitat de continuar 
situant l’atenció a les persones i 
el seu benestar en el centre de 
les polítiques de l’Ajuntament. 
En aquest sentit, ha volgut 
destacar el projecte Temps de 
cures per facilitar la conciliació 
laboral i familiar amb el servei 
d’acollida d’escolars abans de 
l’obertura del centre (8 a 9 ho-
res) i del menjador al migdia.
Per acabar ha destacat el pro-
jecte impulsat per l’Ajuntament 
en l’àmbit de la Igualtat dirigit a 
conscienciar la ciutadania, so-
bretot el jovent.

Toni Gilabert i Rodríguez va fer el seu 
acte de presentació com alcaldable de 
l’Aldea acompanyat del conseller de 
Territori, Juli Fernández, reivindicant la 
necessitat de fer una Aldea millor. “Tre-
ballarem per una Aldea on les persones 
i el seu benestar siguin la prioritat de 
l’Ajuntament”, va afirmar.
Gilabert va mostrar la voluntat de sumar esforços per oferir un projecte nou i 
renovat, que “equilibre la inversió entre el nucli urbà i la dels ravals del municipi. 
On s’equipari la despesa en obra pública amb la dedicada a l’atenció  social i el 
benestar de la gent; fomentant la cohesió social, oferint més suport a les entitats 
i promovent més activitats lúdiques, socials i culturals dirigides a totes les edats 
fent de la participació ciutadana, amb la convocatòria d’Assemblees informatives 
i pressupostos participatius, un dels pilars de la governança de proximitat que 
necessita l’Aldea”. També es va comprometre “a donar eines i suport a les em-
preses i  el comerç local, a la vegada, que de la mà del govern de la Generalitat, 
fomentar la implantació industrial al polígon Catalunya Sud, establint en l’àmbit 
local una  planificació del parc d’habitatges i de la necessitat de nous serveis, per 
encarar els reptes que això comportarà per al municipi. El conseller Juli Fernán-
dez va lloar  el compromís i la capacitat de Toni Gilabert per liderar en un futur 
l’Ajuntament: “És una persona que es preocupa per la gent, que parla amb tot-
hom i que escolta molt. I això en definitiva és el més important; que t’estimis a la 
teva gent, perquè fa que passin coses bones. I estic convençut que a l’Aldea amb 
Toni Gilabert passaran coses molt bones”. Fernández va destacar que “l’Aldea en 
els anys vinents serà un punt estratègic tant per a les Terres de l’Ebre com per a 
Catalunya, que generarà oportunitats tant des del punt de vista industrial, com  
de les infraestructures. I sempre és bo, que qui lideri el projecte de la ciutat ho 
tingui molt clar, i, que a més, com l’alcaldable Toni Gilabert, tingui una visió com-
partida amb el Govern de la Generalitat”.

Toni Gilabert, en la seva presentació
com alcaldable, reivindica fer 

“una Aldea millor”
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QUIN ÉS EL MILLOR 
EQUIP EBRENC? 

Aquesta temporada una de 
les secció que vaig haver de 
sacrificar va ser “L’equip de la 
setmana” i des de la passada 
la torno a reprendre. Premiar 
l’equip de la setmana, és bonic. 
Quin és el millor equip ebrenc? 
Triar a un és impossible, per 
a mi ho són tots. Però vull 
destacar-ne  diversos: Camar-
les perquè porta nou anys a 2 
catalana el més veterà; Tortosa 
per ser el més jove dels últims 
deu anys i fa bon futbol; Ebre 
Escola, que porta batent rècords 
cada temporada; Tivenys que 
compleix cent anys i és el més 
veterà de quarta catalana; Móra 
la Nova consolidat a la segona 
catalana , gran directiva i 13 
jugadors que porten més de 4 
temporades; Gandesa darrere 
de l’ascens i club centenari; La 
Sénia que té l’equip més jove de 
la història; Ametlla potenciant 
el seu planter; Rapitenca, l’equip 
referent de 3a divisió; els filials 
d’Amposta, Camarles i Catalònia 
fent tots tres una gran campa-
nya; Masdenverge i Xerta fent 
miracles a 3 catalana...i si hagués 
de triar un equip esta tempo-
rada li donaria el premi al Jesús 
i Maria. Ha batut rècord, tres 
equip de amateur. I no m’oblido 
dels darrers dos classificats del 
futbol, ebrenc, Sant Jaume i La 
Galera, amb pundonor compe-
teixen. I Alcanar i Santa Bàrbara 
on jugadors han tirat avant 
l’equip. No hi ha més espai per 
a parlar de la resta d’equips ara, 
ho faré a la secció L’equip de la 
setmana. En tot cas, felicitats als 
45 clubs del futbol ebrenc.

CELMA

LES VOTACIONS, A 
CANAL TE
Dilluns els clubs hauran de 
votar. Les darreres infor-
macions, publicades per El 
Mundo Deportivo, diuen que 
el Tribunal Català de l’Esport 
(TCE) va acceptar el recurs del 
candidat a la presidència, Juanjo 
Isern, en el que este sol.licitava 
la ineligibitat de Soteras per no 
abandonar la presidència un 
cop el TCE va ordenar la repe-
tició de les votacions. Queden 
ja pocs dies i caldrà esperar 
esdeveniments. També pot pas-
sar que es celebrin les votacions 
i que després tornin a haver-hi 
impugnacions, si el Tribunal no 
determina avui.

A Minut 91 ho analitzarem 
dimarts, amb un programa 
especial on tindrem protagonis-
tes que ens faran balanç d’esta 
estranya jornada de votacions 
de  dilluns vinent. Els calendaris 
de la segona fase de Segona 
s’esperava que es poguessin 
saber ahir dijous, però fins 
dimarts no estaran. 
Esta setmana vinent, en no 
haver competició a Segona 
catalana, l’anàlisi de la jornada, 
al Minut 91 de dilluns, serà, a la 
segona part del programa, de 
la Tercera i Quarta catalana. I el 
dimarts farem el programa per 
les votacions. També inter-
vindrà Joaquin Celma que està 
a Madrid però segur que ens 
aportarà molta informació. 
M’ha sorprès la gent que m’ha 
dit que va veure, el cap de 
setmana, la sèrie que vaig reco-
manar divendres passat. Està 
clar que era més interessant.  

MICHEL TERCERA FEDERACIÓ
Malestar de la Rapitenca, pel 
partit a l’Hospitalet
La Rapitenca va perdre diumen-
ge passat al camp de l’Hospita-
let (1-0). Va fer-ho amb certa 
indignació per l’arbitratge, so-
bre tot per les decisions de l’as-
sistent principal.
L’equip ebrenc va jugar molt 
ben posat al primer temps. Però 
l’assistent va avortar transicions 
rapitenques que per les imatges 
es pot comprovar que eren cor-
rectes.  
La indignació es va agreujar a la 
segona meitat quan una juga-
da local per la dreta comporta 
una centrada tancada. La pilota 
va anar fora. L’assistent, a pocs 
metres, va assenyalar córner. 
Del córner va arribar l’1-0. 
La Rapitenca, un xic afecta-
da, va intentar-ho però ja va 
ser complicat quan el partit va 
trencar-se. Els locals, amb es-
pais, van tenir altres possibilitats 

però no van decidir i van acabar 
patint per la pressió dels rapi-
tencs. 
El tècnic de la Rapitenca, Car-
los Rios, no va voler fer decla-
racions en acabar el partit: “sé 
com funciona això i ara no és 
moment de dir res perquè em 
puc penedir en una estona. Les 
imatges mostren el que va pas-
sar”. Amb la Rapitenca va debu-
tar Paki. Chico, lesionat, va ser 
baixa. Agus interessa al Vinaròs i 
podria marxar. Diumenge, nova 
final, a casa, contra el Vilassar. 
L’equip segueix a la cua. Per això 
ha de guanyar.

L’Ascó no pot perdonar, 
contra el Catllar
L’Ascó va empatar en la jorna-
da passada al camp del Cam-
brils Unió (1-1). L’equip es va 
avançar aviat en el marcador i 
va tenir el partit ben controlat 
fins el descans, fent un parell 
d’aproximacions una vegada 
va tenir més espais. Els locals 
van tenir la seua opció amb un 
tret d’Aniceto que va desviar 
Lluc, porter asconenc.
A la represa, el partit va estar 
més obert. L’Ascó va gaudir de 
dues possibilitats però no va 
marcar. I el Cambrils, aprofi-
tant un desajust visitant en de-
fensa, va assolir el gol de l’em-
pat, obra de Marigot. Amb l’1-1 
el partit va trencar-se i l’Ascó 
va ser qui va gaudir de les pos-

sibilitats més clares, principal-
ment una davant de porteria. 
La vaselina va sortir alta. Al fi-
nal el partit es va travar, amb 
els locals amb inferioritat. Un 
empat que sap a poc però 
l’equip “va perdonar” sobre 
tot al segon temps. L’Ascó en 
zona compromesa (el cuer va 
guanyar) rebrà demà el Catllar. 
Un altre partit clau en el que 
no es poden perdonar les oca-
sions que es generen, com va 
passar disabte passat. Amb el 
Catllar juga el santjaumero Ian 
Arques.
El porter Rojas, de moment, 
segueix a l’Ascó però es preveu 
que després del descans rebi la 
baixa i fitxi pel Móra la Nova.  

El comitè de competició va donar els punts al Camarles, equip que 
va impugnar el partit a l’Ampolla per alineació indeguda. El derbi va 
acabar 6-0 però amb l’Ampolla va jugar a Marc perelló, jugador que 
es va fitxar en les darreres 4 jornades de la primera fase. 

3 punts per al Camarles, del partit a 
l’Ampolla

TERCERA FEDERACIÓ 

Rapitenca-Vilassar  diumenge 12h

PRIMERA CATALANA

Ascó-Catllar dissabte 17h

SEGONA CATALANA

(jornada de descans)

TERCERA CATALANA: 

Dissabte:

J i Maria B-la Cava 16h

Flix-Benissanet 16.15h

Roquetenc-Masdenverge 16.30h

Rapitenca B-Perelló 18.45 h

Santa Bàrbara-Ametlla 18.45h

Diumenge:

Xerta-Amposta 12 h

Godall-Tortosa Ebre 16.15h

Corbera-Gandesa 18h

 QUARTA CATALANA

Dissabte:  

Tivenys-Ginestar 15.30 h

La Cava-Ametlla 16h

Gandesa-la Galera 16.30h

Catalònia-S Jaume 16.30h

Amposta-Alcanar 17.30h

J i Maria-Camarles 18.15 h

Diumenge:

Pinell-Aldeana 16.15h

Olimpic-Fatarella 16.30h

LA PROPERA

L’equip jugarà diumenge 
a casa (12 h) contra el 

Vilassar. No es pot fallar

El partit 
a Esports TE:

 

J i Maria B-la Cava 
dissabte 23 h i diumenge 10 h.  

A Canal TE: diumenge 18 h i 
23.30 h

Minut 91 
Dilluns a les 22 h 

Dimarts a Esports TE: 20h
Dimarts  22.30 h 

Dimecres a Esports TE: 20h
(Esta setmana, l’anàlisi de 3a i 

4a catalana serà en dilluns)
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NOVA VICTÒRIA
El Jesús i Maria va tancar la 
primera fase amb èxit, golejant 
el Salou (3-0). Segons J Maria 
Torres, director esportiu del 
J i Maria, “la primera part va 
estar marcada pel respecte, 
amb poques ocasions. Els 
visitants sabien de la dificultat 
de la visita a l’Aube i van sortir 
amb dues línes ben juntes per 
no deixar espais i controlar les 
segones jugades. A la represa 
l’equip va fer un pas endavant i 
des del primer minut ja va dis-
posar de les primeres ocasions 
clares. David Alcalà va fer l’1-0 
després de superar al porter 
rival amb una vaselina. L’equip 
partidalenc va introduir canvis i 
es va notar. Acte seguit jugada 
polèmica en què l’ àrbitre no 
va xiular un penal clar sobre 
Toni Calafat. Una internada per 
banda del mateix Toni va servir 
perquè Robert fes el 2-0 en la 
primera pilota que tocava. Els 
locals no van baixar la guàrdia 
i Gabri va establir el definitiu 
3-0. Un partit que tanca la 
primera part de la competicio i 
on els partidalencs han segellat 
la permanència a la segona 
catalana. Partit en el que es va 
acomiadar a Toni Calafat que 
després de la segona etapa al 
club no segueix. A partir d’ara a 
disputar la fase d’ascens sense 
cap tipus de pressió”. També va 
haver-hi un missatge de suport 
a Salva, que és baixa per lesió.  

UD JESÚS I 
MARIA

SEGONA CATALANA

TRIOMF D’OR 
DEL REMOLINS 
BÍTEM, CONTRA 
EL MÓRA LA 
NOVA (1-0)
Un gol d’Àngel al 90 va valdre 
la segona victòria per als de 
Bítem. 3 punts amb gran valor 
per la segona fase que comen-
çarà el dia 26. Del partit, Subi, 
mister del R Bítem: “va ser un 
dels pitjors que hem jugat. Vam 

defensar bé, en bloc junt, però 
vam crear molt poc. En línies 
generals, joc bastant travat, po-
ques ocasions i el més just era 
un empat. Però ara portem una 
altra dinàmica. Els canvis van 
aportar. Al final, arran d’una falta 
que vam traure ràpid, vam mar-
car el gol. Content per la victò-
ria i pel que significa per poder 
enganxar-nos a la classificació, 
però conscients que hem de 
millorar. L’equip ha anat crei-
xent, i el fet de no perdre dona 
confiança. De la segona vol-

ta de la primera fase estaríem 
entre els cinc primers. Per tant, 
un balanç amb 7 jornades sen-
se perdre. Estem en la darrera 
posició però això és llarg i ara 
tenim més opcions”. Ambrós, 
del Móra la Nova: “el partit a Bí-
tem va ser molt igualat. A la pri-
mera meitat van haver poques 
situacions de perill a les àrees.  
El control del joc va estar al-
ternat. A la represa, el partit va 
tenir moments, sense tampoc 
gaire claredat ofensiva. Impo-
sició de les defenses. Sembla-

va que acabaria amb un empat 
zero a zero però en una de les 
darreres jugades va haver una 
falta i ells la van traure ràpid i 
ens van sorprendre. No va ser 
un bon partit. Era d’empat però 
ells van aprofitar esta situació. 
Acabem la primera fase amb 
poca puntuació pel que volíem 
aconseguir. Per la segona hem 
de ser positius, amb ganes de 
mantindre’ns un any més a se-
gona”. El Móra la Nova incor-
porarà al porter Rojas (Ascó), 
que tornarà al club. 

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

57
34
29
41
26
18
26
26
26
12

20
16
21
27
27
37
43
32
40
32

41
37
32
31
23
20
21
18
16
13

6b. 18a jorn         GF       GC     PNTS

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

43
35 
40
26
21
30
27
28
12
20

14
19
35
23
21
32
41
37
32
28

45
37
33
27
22
20
20
19
18
13

6 a. 18a jorn        GF       GC     PNTS

El Tortosa goleja el Cata i 
suma els 9 de 9
El Catalònia va fer el passadís 
al campió de la primera fase, el 
Tortosa, un equip que ha gua-
nyat els 9 partits de la segona 
volta i que ha anat de menys a 
més en la lligueta. 
El partit contra el Catalònia es va 
decidir a la segona meitat, quan 
el Tortosa va sentenciar amb el 
2-0 i 3-0. No va haver més his-
tòria. La primera meitat va ser 
igualada arribant-se al descans 
amb el gol de Yassine. Peque, 
Keba i Miki van ampliar l’avantat-
ge a la represa. 
Jordi Fabregat, mister del Tor-
tosa: “al primer temps no vam 
estar intensos i ens va costar, 
cometent errades, tot i poder 
avançar-nos en el marcador que 
va ser important. A la represa, 
l’equip va millorar, desbordant i 
arribant a línia de fons, amb  re-
matades i generant possibilitats 

que van significar els gols. Tot i 
el resultat, vam cometre inde-
cisions que hem de millorar per 
a la segona fase. Hem anat de 
menys a menys en la lligueta i 
ara a pensar i preparar la sego-
na”. 
Pau Alegria, del Catalònia: “a la 
primera meitat vam aguantar, tot 
i no crear opcions i que ells es 
van avançar arran d’una pilota 
a l’esquena i d’una acció desa-
fortunada per natros. Però a la 
represa, aviat, ja va venir el 2-0 i 
contra el Tortosa actual és molt 
complicat poder crear ocasions. 
Ells estan en un gran moment; 
la darrera ocasió que van cedir 
punts va ser a la primera volta al 
camp nostre. Penso que des de 
llavors natros hem fet una bona 
segona volta i ara a treballar en 
un play off de permanència que 
es presenta igualat”.

La Sénia s’impulsa amb el 
triomf contra l’Ampolla (2-0)
La Sénia, amb quatre juvenils en 
l’equip titular, va sumar una vic-
tòria valuosa per acabar la pri-
mera fase i començar la segona. 
L’Ampolla, per la seua part, tanca 
la primera fase amb la impugna-
ció i lamb la derrota de diumen-
ge. Adrian Gonçalves, tècnic de 
la Sénia: “sabíem que havíem de 
donar-li ritme a la pilota per evi-
tar que el joc  fos més físic. Així 
va ser a la primera mitja hora. 
Natros vam poder superar línies, 
creant un parell d’opcions, tenint 
una de clara Pepió. I arran d’una 
errada d’ells en sortida de pilota, 
Didac, va fer l’1-0. Després, fins 
el descans, el partit va anar per 
on no volíem però el vam poder 
controlar. A la represa ells van 
fer un pas avant i van pressionar. 
Tot i això, i la joventut, del nos-
tre equip, vam estar molt con-

centrats i no ens van crear perill, 
mentre que natros a la contra 
vam poder decidir. Ells van tenir 
una única ocasió que Gasparin 
va traure sota els pals. I al final, 
Roberto va sentenciar. Molt con-
tent, Important seguir sumant 
punts. Tercera victòria seguida a 
casa i cal destacar el suport de 
l’afició. Per al play-off,  els ne-
cessitem com diumenge”. Diego 
Reyes, mister de l’Ampolla: “en 
general, ells van ser millors que 
natros. Ens va costar molt entrar 
en el partit, davant d’un rival que 
va pressionar dalt i que va avan-
çar-se arran d’una recuperació a 
prop de l’àrea nostra. A la represa 
vam intentar-ho i vam tenir un 
parell d’opcions, una clara, però 
també vam deixar espais que ells 
van aprofitar per fer contres. I al 
final ells van sentenciar”. 

L’Ebre Escola acaba segon 
en vèncer a Ulldecona (3-4)
Partit d’alt voltatge, molt intens i 
amb anades i tornades. L’Ullde-
cona es va avançar amb el 2-0, 
gols de David (genial) i de Que-
rol, de penal. L’Ebre amb gol de 
Roger es va posar dins del par-
tit. A la represa, aviat, l’Ebre, de 
penal, va empatar. Poc després, 
l’Ulldecona es va quedar amb 
als 51, per expulsió de Balada.  
El partit es va trencar. Povero 
va establir el 2-3. I Callarisa va 
empatar amb el 3-3. Finalment 
Buera, en un córner, al segon 
pal, va fer el 3-4. Els locals van 
reclamar un penal sobre Pere 
que no va ser xiulat.
Moha, de l’Ulldecona: “vam co-
mençar molt bé però després 

no vam saber conservar l’avan-
tatge. Ens vam quedar amb deu 
i, tot i empatar a tres, al final es 
va escapar el partit. No li trac 
cap mèrit a l’Ebre però pen-
so que les nostres errades ens 
van penalitzar i el partit el vam 
perdre natros”. Balart, de l’Ebre, 
comentava que “destacar la re-
acció de l’equip en un partit que 
a la segona meitat va ser boig 
i que es va descontrolar, amb 
anades i tornades. Hagués po-
gut passar de tot però la victòria 
al final es va decantar del nostre 
costat i acabem la primera fase 
amb molt bones sensacions”. 
L’Ebre acaba la primera fase en 
la segona plaça. 

El Camarles reacciona i 
supera l’Aldeana (3-0)
El Camarles va explotar i va su-
perar una Aldeana que no passa 
pel seu millor moment. Ferran 
amb un golàs va obrir la llau-
na al primer temps, reflectint la 
superioritat dels locals que van 
generar ocasions. A la represa, 
el partit va poder igualar-se 
però el Camarles, molt posat i 
directe, va decidir amb el gol de 
Pedrito. Gran control i definició, 
L’Aldeana es va resignar i és que 
només va tenir una ocasió que 
va desfer Aitor. El Camarles va 
sentenciar amb una pentinada 
de Víctor, un gol que premiava 
el seu treball i el de l’equip en 
general. 
Amb els punts de la impugnació 
a l’Ampolla, el Camarles iniciarà 
el play off amb una altra pers-
pectiva, diferent a la que tenia fa 
dues setmanes.
David Reverté, segon mister del 

Camarles: “l’equip va jugar amb 
molta actitud i va fer un partit 
molt complet, en defensa i en 
atac. Victòria justa i pensem 
que el resultat reflecteix el que 
va passar sobre el camp. Feli-
citar els jugadors per l’esforç”. 
Ferran Simó, mister de l’Aldea-
na: “des de la derrota a Tortosa 
que l’equip s’ha desconnectat 
i haurem de fer un planteja-
ment i parlar-ne seriosament de 
quines mesures hem de prendre 
perquè els punts, com la setma-
na passada, eren importants de 
cara a la segona fase i no vam 
tenir opció en cap moment, 
sent un partit de rivalitat. La si-
tuació preocupa”. L’Aldeana ha 
sumat un punt dels darrers nou. 
Acaba la primera fase en tercera 
posició, amb 32 punts. El Ca-
marles, amb els punts de l’Am-
polla, ha quedat cinquè.
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3A CATALANA

GANDESA, 6
SANTA BÀRBARA, 1
El líder Gandesa continua comp-
tant els partits per golejada. Diu-
menge es va imposar a un San-
ta que portava 8 jornades sense 
perdre. El partit va començar 
igualat, amb un Santa atrevit que 
va buscar pressionar en un bloc 
alt. Però la igualtat va durar 20 
minuts. Arran de dues indecisions 
visitants, el Gandesa no va per-
donar i es va posar amb el 2-0, 
tenint el partit controlat amb la 
possessió de pilota. A la represa, 
el domini gandesà va seguir i 
també les ocasions, arribant els 
altres gols. Sufiane va marcar el 
3-0 només entrar i després van 
arribar grans gols, d’Oriol, Gumi, 
amb una volea esplèndida, i de 
Sufiane des de 30 metres amb 
una vaselina intel.ligent i efectiva. 
El visitant Adrià, amb un bon llan-
çament de falta directa, va acon-
seguir el gol de l’honor. 
El Gandesa manté 8 punts 
d’avantatge respecte el segon 
classificat.

AMPOSTA, 6
J I MARIA, 0
L’Amposta segueix a la segona 
plaça, després de golejar el fi-
lial del Jesús i Maria. El partit es 
va resoldre als primers 8 minuts 
quan els ampostins, amb plena 
eficàcia, van resoldre 3 ocasions 
amb gols de Ferreres, Nico i Fe-
lipe. Abans del descans, Ferreres i 
Nico van repetir. A la represa amb 
el 5-0 el partit es va igualar i el Je-
sús i Maria va tenir alguna opció 
mentre que l’Amposta va dispo-
sar de més possessió i al final va 
ampliar l’avantatge amb un gol 
de Tomàs Franch, que va aprofi-
tar un bon servei del juvenil Ibra.
Juanjo Serrano, tècnic de l’Am-
posta, comentava que “vam 
afrontar el partit amb serietat i 
respecte i l’equip va sortir molt 
posat, decidint aviat amb els gols”. 
L’Amposta afronta dos partits se-
guits fora, a Xerta i a la Cava: “a 
hores d’ara hem de pensar primer 
amb el Xerta, un partit que serà 
molt complicat i en el que ens 
haurem d’adaptar i treballar molt 
perquè el Xerta és un rival molt 
combatiu, molt intens”. David 
Torres, del Jesús i Maria: “el partit 
va quedar sentenciat als primers 
10 minuts amb el 3-0. A la re-
presa, ja amb el 5-0 vam fer més 
bona imatge i vam tenir algunes 
possibilitats però l’Amposta va ser 
molt superior. No era partit de 
la nostra lliga. Hem de refer-nos 
i treballar per poder competir el 
derbi de la propera jornada”. El 
Jesús i Maria B rebrà  la Cava. 

AMETLLA, 5
FLIX, 0

MASDENVERGE, 2
RAPITENCA B, 2
Cristian Torta, mister del Mas-
denverge: “partit bastant igua-
lat. Vam intentar dins del pos-
sible circular la pilota i a més, 
vam buscar contrarestar el joc 
del rival. La Rapitenca va avan-
çar-se amb el 0-1 amb gol de 
Chimeno. Vam progressar i 
vam controlar millor el joc di-
recte d’ells. De penal, vam em-
patar. I 5 minuts després Xavi va 
marcar el 2-1. Llavors vam ge-
nerar dos ocasions clares que 
van poder decidir. D’un possi-
ble 3-1 es va passar, d’un penal 
que també va ser clar, al 2-2. A 
la represa vam guanyar metres, 
ens vam defensar millor i vam 
atacar per bandes, sent inten-
sos en els duels en el centre 
del camp. Vam generar dos o 
tres jugades per a poder avan-
çar-nos mentre que ells van fer 
alguna contra però sense ge-
nerar ocasions. No vam poder 
marcar, tot i fer sensació de 
poder-ho fer a la segona mei-
tat. L’equip va mostrar una línia 
regular tot el partit. Vam po-
der merèixer alguna cosa més 
però satisfet del joc i el partit”. 
El Masdenverge porta 8 jorna-
des sense pedre. Per la seua 
part, Francesc Calduch, segon 
entrenador de la Rapitenca: “va 
ser un partit igualat que hagués 
pogut caure a qualsevol dels 
dos costats. Potser als punts 
haguéssim pogut guanyar però 
cal admetre que haver-hi molta 
igualtat i l’empat va poder ser 
just. La primera meitat va ser 
molt intensa amb alternatives, 
amb els gols i ocasions pels dos 
equips. A la represa, amb el 2-2 
el partit va estar més controlat, 
no van haver tantes ocasions. 
Natros vam tenir una mica de 

final, penal sobre Aleix Royo que 
Saragossa va transformar-lo. Els 
darrers minuts vam treballar per 
conservar l’avantatge. Satisfet 
del treball i del resultat”. 

L’Ametlla va golejar el Flix i ja acu-
mula cinc victòries seguides. Ha 
pujat a la tercera plaça.  El partit 
va estar marcat pel fort vent. A la 
primera meitat els locals van te-
nir-lo a favor i van saber aprofi-
tar-lo, sent letals a la contra. Ivan 
Vidal va marcar l’1-0 i poc des-
prés Fages, en una gran jugada, 
ben culminada, amb esplèndida 
assistència d’Ivan, va fer el 2-0. 
Un penal rigorós per unes mans 
va suposar el 3-0, abans del des-
cans. Ivan va transformar-lo.
A la represa, al primer minut, 
Emma va establir el 4-0. El ritme 
del joc va baixar i els caleros, en 
una contra van sentenciar amb 
el 5-0. Jugada d’Emma que va 
rebre falta. Mar Torrents, àrbitre 
del partit, va deixar seguir perquè 
Marc va arribar de segona línia i va 
marcar el 5-0. Els visitants, no del 
tot d’acord amb el criteri de l’àrbi-
tre en el partit, van protestar la ju-
gada del cinquè gol considerant 
que va haver fora de joc d’Emma.
Els caleros són tercers i el Flix, 
amb baixes, segueix en línia des-
cendent havent sumat un punt 
dels 24 darrers. 

TORTOSA EBRE, 4
XERTA, 1
Victòria important del Tortosa, 
contra el Xerta. Es la segona 
consecutiva i l’equip s’estabilit-
za. Mauri, Turch (2) i Aleix van 
marcar. Victor, amb un gran gol, 
va fer el del Xerta. Gerard Martí, 
segon mister del Tortosa Ebre: 
“l’equip ja va jugar molt concen-
trat i, a més, va tenir efectivitat 
a la primera meitat. Els gols ens 
van donar confiança. El Xerta va 
tenir una gran ocasió al final del 
primer temps. Roger va evitar-la. 
Va ser important arribar al des-
cans amb el 2-0.  A la represa 
l’equip va seguir ben posat i el 
3-0 va encarrilar el triomf. Va fer 
poques concessions i, tot i que 
ens van fer el 4-1, al final vam 
sentenciar”. Des del FC Xerta: 
“vam afrontar el partit amb mol-
tes ganes de seguir en la línia 
positiva. També sabíem que per 
a ells el partit era important per 
seguir sumant. La veritat és que 
el Tortosa va sortir més ben po-
sat i en les dues o tres arribades 
que va tenir a la primera meitat 
va fer dos gols. Al primer tram de 
la primera meitat ells van estar 
molt ben posats i van ser efec-
tius. A partir d’aquí, natros vam 
millorar i ja vam generar perill, 
tenint dos opcions clares que va 
salvar el seu porter. Cas de fer el 
2-1 hagués canviat la dinàmica 
del partit. Al 44 vam tenir l’op-
ció més clara que el seu porter 
va evitar-la amb els peus. Una 
jugada que va poder ser clau. 
A la represa  vam intentar-ho 

PERELLÓ, 4
CORBERA, 1
Tercera victòria en la lliga del 
Perelló. Esta va ser important, 
amb doble valor, contra un rival 
directe que queda ara més lluny.
David Cuéllar, tècnic del Perelló: 
“vam començar el partit molt bé, 
molt posats, creant dos ocasions 
clares. Sobre el minut 15 vam 
marcar l’1-0. Després, el partit 
es va igualar i ja ens va costar 
arribar amb claredat i no vam 
circular amb la fluidesa que vam 
fer-ho al principi, jugant preci-
pitats. A l’inici de la represa vam 
tornar a  ser intensos i Basile va 
fer un gol molt bonic. En algu-
na transició el rival ens va agafar 
desajustats. Ens van xiular un pe-
nal molt just.  Vam parar el penal 
però en una altra jugada ens van 
fer el 2-1 que va comportar dub-
tes. Arran d’una falta, Ferreres va 
transformar-la magistralment, 
amb la seua cama esquerra, i 
vam tancar el marcador amb 
un gol des de més del mig del 
camp d’Amador. A partir d’aquí, 
en els darrers minuts, el partit va 
tenir una fase brusca, i el joc es 
va endurir.  Al final, victòria molt 
important. Destacar que vam 
acabar jugant amb nois de la po-
blació, un fet que és satisfactori 
perquè van creixent poc a poc i 
van tenint presència en el primer 
equip”. Des de Corbera: “primers 
quinze minuts de joc per al Pere-
lló, on va fer el gol en una pilota 
a l’esquena (per natros fora de 
joc), després, els 30 millors mi-
nuts del Corbera de la tempora-
da, on el davanter que va debu-
tar, Alieu, va fallar 3 ocasions. La 
segona part el Perelló va sortir 
millor, i va fer el 2-0. Després, als 
15 minuts de la segona part, vam 
reaccionar i Aliu va forçar un pe-
nal que Enric va fallar. Ady va fer 
després el 2-1. Quan el Corbera 
estava millor, golàs de falta del 
Perelló per fer el 3-1. Ells es van 
quedar en deu per l’expulsió del 
seu porter que si no fa la falta 
era ja casi gol. Però des d’uns 70 
metres, de falta directa, ens van 
marcar el 4-1.  Va haver una tan-
gana i fou expulsat Aliu. El 4-1 va 
ser massa càstig per natros”.

BENISSANET, 1
GODALL, 2
Triomf amb doble valor per al 
Godall, al camp d’un rival que 
ara queda més enrere a la clas-
sificació.
Juanjo Agustin, tècnic del Goda-
ll: “la primera meitat va ser equi-
librada, tot i que potser amb més 
domjji de pilota nostre, sense 
crear ocasions. Ells tampoc van 
generar-ne. En la més clara que 
vam tenir vam fere l 0-1 aqmb el 
que es va arribar al descans. A la 
represa van haver moltes anades 
i tornades, sent el joc intens però 
tamb´travat. En una indecisió 
nostra el Benissanet va empatar. 
Vam fer canvi de sistema inten-
tant anar pel partit, fent dos pals 
i disposant d’una altra ocasió. Al 

LA CAVA, 1
ROQUETENC, 3
La Cava va perdre el segon partit 
seguit i es distancia de la primera 
plaça i també una mica de la se-
gona. Josep Garcia, segon tècnic 
de la Cava: “partit complicat ar-
ran de l’anterior i també per les 
baixes. Vam haver d’inventar i els 
primers 15 minuts va sortir bé, 
amb domini de pilota tot i que 
sense sense finalitzar. I el Roque-
tenc, poc a poc, va anar reacci-
onant. A la represa el partit es va 
descontrolar i ells van trobar-se 
més còmodes. Ells van fer el 0-1 
però vam empatar acte seguit. 
Amb l’1-1 vam haver d’arriscar i 
ells en una acció a pilota aturada 
van fer l’1-2. Ens vam abocar i en 
una contra en afegit va arribar l’1-
3. No mereixíem perdre però no 
va ser un bon partit per part nos-
tra. Seguir treballant i quan més 
treballarem més aviat podrem 
reaccionar”. Joseph va debutar 
amb la Cava.
Miquel Campos, cap de prem-
sa del CD Roquetenc: “bon inici 
de la segona volta fent un dels 
millors partits de la tempora-
da al camp d’uns dels màxims 
aspirants a l’ascens. La Cava va 
començar dominant i Josep, 
amb una gran aturada, va evi-
tar s’avancés al marcador. Poc a 
poc, l’equip es va trobar més cò-
mode i Morales va tenir una bona 

ocasió. Al tram final del primer 
temps els locals van recuperar 
la iniciativa i un cop més Josep 
amb una gran aturada va evitar el 
gol. A la segona part en 5 minuts 
trepidants s’han marcat tres gols, 
posant-nos dos vegades per Da-
vant. Amb l’1-2 vam controlar 
prou bé el joc, davant un CD La 
Cava molt nerviós i imprecís que 
jugava amb la pressió del mar-
cador en contra i que li faltaven 
idees en atac. Ja al descompte al 
minut 94 el visitant Toni Onda-
zabal fou expulsat amb vermella 
directa per una agressió a un ri-
val, l’acció va provocar una petita 
tangana sense més conseqüèn-
cies, l’àrbitre va allargar el partit 
4 minuts més en què els locals 
amb superioritat es van abocar a 
l’atac, però va ser el Roquetenc 
qui va sentenciar amb un gol de 
Carrasco al minut 98”. 

possessió i ells alguna contra 
però tampoc va ser amb perill. 
Va ser complicat jugar per l’es-
tat del camp però l’equip, tot i 
que per moments va costar, va 
adaptar-se”. 

però als cinc minuts ens van fer 
el 3-0 que va ser un cop dur. 
Vam seguir i al minut 80 vam 
aconseguir el 3-1. I ja quan vam 
deixar molts espais el Tortosa 
ens va marcar el 4-1. L’efectivitat 
seua a la primera meitat va deci-
dir”. El Xerta rebrà l’Amposta. 
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JESÚS I MARIA, DIA D’HOMENATGES

EQUIP DE LA JORNADA

· Dilluns eleccions de la Fe-
deració. Este és el meu pro-
nòstic: guanyarà Soteras. 
Això és com una pel·lícula de 
Tarantino. La darrera incidèn-
cia va ser que deu membres 
de la candidatura de Talavera 
s’han passat a la d’Isern. Tan 
poca dignitat tenen estes deu 
persones? Amb això, Talavera 
no es pot presentar. Segons 
explica el Mundo Deportivo, 
és Subies qui mou estos fils. 
I m’explica una persona que 
això està tot organitzat des de 
fa temps. I si guanyava Sote-
ras, impugnarien les eleccions 
i el Tribunal català de l’Esport 
els donaria suport. I ara Ta-
lavera diu als clubs que votin 
Soteras. És una pel·lícula de 
l’oest, un thriller de màfia o de 
ciència ficció.
· Compte a la dada, amb els 
descensos de tercera catala-
na. Cal començar a mirar pos-
sibles descensos de la Segona 
RFEF, 4 equips catalans impli-
cats. I Cambrils i Ascó poden 

veure’s afectats. Llavors, 4 equips 
de segona catalana podrien bai-
xar. ¿Quants ebrencs? Este és el 
gran dubte. S’ha de seguir amb 
atenció els possibles descen-
sos de la segona RFEF, d’equips 
catalans, perquè afectarien a la 
segona i de retruc, d’alguna ma-
nera, a la Tercera, sigue per as-
censos o per descensos.
· Joseph Ongola, fitxatge de La 
Cava. Un rodamón ha jugat a 
Tortosa, R Bítem i Catalonia. Ja 
van dues baixes a La Cava: Ma-
dero i Valmanya. La Cava té dos 
partits molt difícils, derbis contra 
Jesús i Maria B i Amposta.
· Hi ha fantasmes a Ulldecona?. 
Ha tornat Gerard Capera? A l’ac-
ta d’aquesta setmana apareix el 
seu nom. 
· Canviar d’entrenador no és po-
sitiu, La Cava dues derrotes con-
secutives. I l’Ulldecona no gua-
nya des que se’n va anar Gerard.
· Dia 14 de febrer. Data màgica 
per als enamorats i els que no 
ho estan perquè poden estar-ho 
la setmana vinent. Apunteu a 
l’agenda. Elles són les grans pa-
tidores.

TOP SECRET
· Fa poques jornades, el Re-
molins-Bitem i La Sénia eren 
equips gairebé sentenciats per 
al descens però en futbol dos 
i dos no són quatre. L’equip de 
Subi, set partits sense perdre. 
I l’equip d’Adrian, és el tercer 
millor en les últimes set jorna-
des. Tots dos ballen tango i del 
bo.
· Partit Hospitalet-Rapitenca, 
molt descarat l’àrbitre i, sobre 
tot, un assistent. Atracament 
total, com es nota el suport 
dels àrbitres als equip de Bar-
celona, em diuen. Cada vegada 
que la Rapitenca encarava por-
teria contrària, l’assistent treia 
el banderí. Juanma, el secretari 
tècnic, mai no s’ha ficat amb 
els àrbitres i al final del partit li 
va dir 4 coses.
· David Rojas, el porter mític 
del Gandesa que va estar 14 
temporades, fitxarà pel Móra la 
Nova davant de la situació la-

boral de  Sergi Fuertes.
Rojas, en un any, tres equips: 
Tortosa, Ascó i ara l’equip del 
seu poble, on ja va estar-hi.
· Compte amb la dada: el Ca-
marles ha utilitzat a 7 jugadors 
del filial i dos del juvenil.
· Toni Calafat, baixa al Jesús i 
Maria. Torna al Santa Bàrbara. 
· L’Aldeana aquesta setmana 
gairebé va batre el rècord de 
baixes, 8 jugadors. I Badia va ser 
substituït amb molèsties.
· Curiosa l’estadística de l’Am-
posta, de totes les jornades dis-
putades, menys en una, o marca 
Marc López o Ferreres.
· Que el Gandesa faci 6 gols i no 
marqui Dilla és gairebé de cièn-
cia ficció i va passar diumenge. 
Feia 8 setmanes que marcava i 
de tota la temporada només en 
tres no ha sucat.
· Súper Delfin no para. De Puerto 
Rico a la República Dominicana, 
a l’escola Santa Fe. No para este 

noi de la Galera i com no té 
núvia, va ell i la seua maleta.
· Què li passa al Pinell?. Molt 
fàcil, just de jugadors aquesta 
setmana només en disposa-
va de 14 i només entrenen un 
cop per setmana. Un equip de 
21 jugadors i només disposa de 
14, molts lesionats.
· Gran treball de David Garcia 
al Roquetenc, un equip que no 
cobra ningú i aquesta setma-
na va guanyar a La Cava i és 
el quart millor equip des de la 
jornada 6.
· La Sénia, aviat podrà jugar 
Sergi Gasparin i, a més, s’espe-
ren dues altes.
· Curiós l’Ulldecona volia fit-
xar a Pep Balart a principi de 
temporada i aquesta setmana 
l’Ebre Escola, que té el pres-
supost més petit, li va guanyar 
al totpoderós Ulldecona. Pepe 
Balart, per a mi un dels mi-
llors entrenadors ebrencs, té 
ofertes sobre la seva taula. No 
m’estranya.

ENTRENADOR DE LA JORNADA: SUBI (REM BÍTEM)

LA PORTADA DE LA SETMANA
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GERMANS DEL FUTBOL EBRENC (6)

Els perellonencs 
Iker i Jack Cid

Roger i Josep Martí
(Xerta)

Xavier i Jaume Curto
(Camarles)

Sergi i Roger Prats 
(Camarles)

El Jesús i Maria viu un gran moment, 
el primer equip classificat per al play 

off d’ascens, i ja s’ha salvat. 
Homenatge a Salva que estarà 
sis mesos de baixa per lesió i 
acomiadament de ‘buey’ Toni 

Calafat. Aquest club és de rècord per 
tenir tres equips amateurs. 

Foto per recordar també molts 
jugadors/es que cada temporada 

pateixen lesions llargues i Dures. A 
tots ànim. L’EQUIP DE LA SETMANA: CAMARLES B 

NOU LÍDER DE 4 CATALANA, NOMÉS UNA 
DERROTA. FLORIN EL SEU MISTER NI AMB FRED 

NI AMB VENT PERDONA ELS ENTRENAMENTS

LA JORNADA

Soufiane i Zouhir Ouachene 
(Xerta)

JOSEP
(Gandesa)

DIDIER
(Tortosa B)

COLOMBO 
(Camarles B)

ÀLEX LÓPEZ
(Ebre Escola)

CODORNIU
(Roquetenc)

DIDAC
(La Sénia)

SERRAL
(Camarles)

ZARAGOZA
(Godall)

NICO
(Amposta)

GERARD
(Rapitenca)

FAGES
(Ametlla)

MARGALEF
(R Bitem)

KEBBA
(Tortosa)
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4A CATALANA

CAMARLES B, 2
TIVENYS, 0
El Camarles, amb el triomf, és el 
nou líder de la Quarta catalana. 
Florin, del Camarles: “un partit 
en què el Tivenys es va presen-
tar amb 13, però sabíem que no 
seria fàcil. Vam buscar tenir pilo-
ta i control del joc i així a la re-
presa ells podien acusar el des-
gast. A la primera, tot i marcar 
aviat, no vam entendre el que 
havíem de fer. Vam jugar massa 
precipitats, sense tenir la calma 
per poder anar d’un costat a l’al-
tre i trobar espais. El Tivenys va 
tenir la seua ocasió amb una re-
matada al travesser. No vam te-
nir del tot controlada la primera 
meitat, malgrat això vam generar 
ocasions. La represa vam inter-
pretar-la com tocava. Molt de 
control del joc, i de pilota, tot i 
que potser no vam generar tan-
tes ocasions. Al 70 va fer el 2-0. 
Ells no van disposar d’ocasions i 
natros, amb el partit més tren-
cat, vam tenir altres arribades. 
Resultat just. Ens hem col.locat 
primers; la veritat no ens ho es-
peràvem. Estem fent bé les co-
ses, amb jugadors molt compro-
mesos. Ara el més complicat és 
mantindre’s al primer lloc”.
David Montardit, president del 
Tivenys: “tot i que per diverses 
circumstàncies vam anar molt 
limitats d’efectius, l’equip va do-
nar la cara. Vam rebre l’1-0 aviat 
però l’equip es va refer i va tenir 
una ocasió amb una rematada 
al travesser. A la represa, més 
domni del Camarles que va de-
cidir al 70 amb una pilota que va 
anar al travesser i va entrar.  Així 
acabaria el partit, treballant molt  
contra un rival que per alguna 
cosa està dalt de tot de la clas-
sificació”.

van fer llargs. Ens van pressionar, 
penjant pilotes i en qualsevol ens 
haguessin pogut marcar mar-
car. Hem de ser més resolutius 
i aprofitar les ocasions perquè 
els partits, si no ho fas, es com-
pliquen. Una jornada més, vam 
haver de tornar a fer canvis per 
lesió i es increïble la quantitat de 
baixes que tenim. Hem de tirar 
de juvenils i donar-los les gràci-
es perquè estan aportant molt. I 
menys mal que els tenim perquè 
no sé que faríem tal com estem. 
No estic d’acord que es digue 
que vam perdre temps. No va 
ser així en cap moment. No va 
haver cap assistència a cap ju-
gador i, a més, l’àrbitre va afegir 
7 minuts. Ells al final van apretar 
i admeto que van fer sensació 
de perill. Però natros vam po-
der sentenciar abans. Vam fer 4 
pals i vam crear 6 ó 7 ocasions, 
mà a mà amb el seu porter que 
va ser el millor. D’altra banda, 
ara ens venen dos partits també 
complicats. Alcanar que està en 
línia ascendent i després rebem 
el Pinell que, tot i els darrers re-
sultats, continua sent el màxim 
favorit per guanyar la lliga. Ens 
hem de posar les piles, tirar amb 
la gent que ara tenim i pensar en 
anar partit a partit”.

SANT JAUME, 0
AMPOSTA B, 1
Anton Flores, tècnic del Sant 
Jaume: “molt bon partit. Vam 
estar molt posats al camp, ell 
més domini de pilota però sense 
crear ocasions de gol. Ens van 
marcar en una jugada en què per 
poc no vam poder tapar el xut i 
Juanjo va empalmar-la fent el 
0-1. No vam defallir, vam seguir 
treballant. Sobre tot la segona 
part vam avançar línies. I l’equip 
va acabar jugant a l’àrea d’ells 
amb l’Amposta demanant l’hora 
i perdent temps. Va ser una der-
rota però tal com estava l’equip 
i com va reaccionar, és més que 
una victòria. A partir del minut 
15 de la segona meitat ells, un 
equip de la part alta de la taula, 
ja perdien temps. Contents del 
treball i del partit. Per l’esforç 
mereixiem un empat. A veure si 
tenim continuïtat en esta línia de 
joc i fent-ho així els resultats ar-
ribaran. Ho tinc  claríssim. Estic  
convençut del que estem fent i 
poc a poc els jugadors s’ho cre-
uen que poden”.
Andreu Cano, de l’Amposta: 
“cada setmana ho comento que 
la quarta és una categoria molt 
competida i que si no estàs al 
cent per cent el rival, tot i que 
estigue a la part baixa, et pot 
guanyar. Per molt que la classi-
ficació digue que el Sant Jaume 
està baix, és un equip que pre-
senta molta batalla, que lluita i si 
no poses tot el que cal, el partit 
es pot complicar. En línies gene-
rals, penso que natros vam estar 
bé, tot i que en algun moment 
vam desconnectar. Vam fer el 
que havíem parlat i vam generar 
moltes ocasions per resoldre el 
partit abans. Però si no vam sen-
tenciar, i els darrers 10 minuts es 

El Catalònia segueix ferm en la 
seua trajectòria ascendent. Jor-
di Subirats, tècnic de l’Ametlla B: 
“va ser un partit molt complicat; 
per les circumstàncies, vam anar 
13 jugadors, amb dos amb mo-
lèsties. Vam fer el que vam po-
der, davant d’un rival que va ser 
molt superior. En 6 minuts, del 9 
al 15, ells van fer 3 gols que van 
sentenciar. Vam intentar aguan-
tar i així vam fer-ho fins el minut 
75. Però al final les forces ens van 
faltar i ells van ampliar l’avantat-
ge. Es va trencar la dinàmica que 
portàvem darrerament. Les cir-
cumstàncies no eren les idònies. 
Ja cal treballar per al partit de la 
Cava”. Dani Fernandez, mister 
del Catalònia B: “va ser un par-
tit que vam començar bé, quant 
a intensitat, però en principi no 
vam saber traslladar-la en el joc. 
No obstant, vam poder sortir 
en transicions ràpides i això ens 
va donar possibilitats de trepit-
jar àrea rival, fent el 0-1. El 0-2 
va venir de penal. Llavors sí que 
l’equip va traslladar concentració 
i intensitat en el joc, amb bones 
triangulacions de pilota, amb 
bona sortida. Ens va faltar encer-
tar més en la presa de decisions, 
en el darrer quart de camp. mal-
grat això vam marcar el 0-3 amb 
el que es va arribar al descans. A 
la represa, l’Ametlla va fer un pas 
avant, però natros vam estar bé 
en les vigilàncies i en la intensitat 
en  els duels. Vam minimitzar els 
riscos i l’equip va fer el 0-4, bon 
d’Aleix. Ja va ser un atac i gol 
aprofitant els espais, vam marcar 
els altres gols. Victòria important 
per mantenir-nos dalt. L’equip 
fou contundent a les àrees”. 

FATARELLA, 1
GANDESA B, 3

una altra acció a pilota aturada, 
els visitants van sentenciar amb 
l’1-3. D’esta forma, el Gandesa B 
es manté enganxat a les places 
capdavanteres i es recupera dels 
resultats anteriors. La Fata va 
veure trencada la ratxa com a lo-
cal i amb la derrota no va poder 
aproximar-se a les primeres po-
sicions de la taula. Gairebé 300 
persones en un derbi terraltí que 
va mostrar que el futbol està viu 
a la comarca. La Quarta catalana 
segueix molt oberta i interessant, 
just quan s’acaba d’iniciar la se-
gona volta. 

AMETLLA B, 0
CATALÒNIA B, 7

El derbi terraltí, en plena festa de 
Sant Blai a la Fatarella, i enmig 
d’un gran ambient, va ser per al 
Gandesa B que va decidir a la 
segona meitat (1-3). El primer 
temps va ser igualat i també tra-
vat. La Fatarella va fer més sen-
sació de domini i va gaudir d’un 
parell d’opcions clares per po-
der avançar-se. Els dos equips 
es van quedar aviat amb deu per 
les expulsions del local Rius i del 
visitant Pau Miró. Al descans es 
va arribar amb el 0-0. 
A la represa, el Gandesa B va fer 
un pas avant. I en cinc minuts, es 
va avançar arran de dues accions 
a pilota aturada. Amb el 0-2, el 
partit va guanyar en emoció, ar-
ran de l’1-2, obra del pichichi lo-
cal Pere Nàcher. No obstant, en 

ALCANAR, 4
PINELL, 0
L’Alcanar va golejar el Pinell, 
equip que va deixar-se el lide-
rat. Per als locals és la cinquena 
victòria seguida. Durant la pri-
mera meitat, l’Alcanar va que-
dar-se amb deu i el Pinell amb 
nou. Els canareus van encarrilar 
al primer temps amb dos gols i 
van sentenciar al segon, amb 
dos més. Oriol i Àlex al primer 
temps i i Pichó i Ruben al segon 
van marcar.
Ruben Subirats, mister de l’Alca-
nar: “penso que al principi va ha-
ver respecte dels 2 equips, però 
els meus jugadors sabien que 
podien guanyar si fèiem les co-
ses bé. Abans de l’1-0 vam tenir 
ocasions per avançar-nos. Oriol 
i Àlex van fer el 2-0 amb el què 
s’arribava a mitja part. A la sego-

na sabíem que havíem de tenir 
el partit controlat, perquè, tot i 
jugar ells amb 9 i nosaltres amb 
10, ells tenen jugadors, que amb 
la seua qualitat, podien posar-se 
dins del partit. Però vam poder 
controlar el joc i a més Àngel i 
Ruben van fer 4-0 final, un resul-
tat curt després de totes les oca-
sions que vam tenir”. La directiva 
de l’Alcanar va agrair el suport de 
l’afició. La tribuna presentava un 
gran aspecte, com en les grans 
ocasions. 
Gerard Borrull, delegat del Pinell: 
“poc a dir. Hem de reflexionar 
sobre el partit i veure que si no 
juguem com un equip serà com-
plicat mantenir-nos dalt a la tau-
la. No hi ha excuses, ni baixes 
ni expulsions. No vam estar bé i 
sembla com si l’equip s’ha aco-
modat en els darrers 3 partits, 
després d’haver estat líder durant 
la primera volta”.

GINESTAR, 2
OLIMPIC, 0
Lluís Zas, del Ginestar: “inici del 
partit intens. Se’ns va posar de 
cara amb un gol de Sergi al pri-
mer minut. Fins la fi de la primera 
part, res a destacar ni per locals ni 
visitants. En la segona el Gines-
tar vam intentar dur el domini 
del joc d’inici però sense tenir 
les idees massa clares. L’Olímpic 
no va crear perill. Sergi va fer el 
2-0 als 58’ per part i el partit va 
quedar encarrilat. L’Olímpic, molt 
ordenat al terreny de joc, no va 
deixar espais i amb el 2-0 es va 
arribar al final. Vam fer dos bones 
ocasions, en xuts de Magí al pal 
i un altre que va traure el porter 
Gallego, en una bona interven-
ció, a més d’un gol anul.lat al 
mateix Magí per fora de Joc. Van 
ser les úniques accions a desta-
car de la segona meitat”.  
Des de l’Olímpic comentaven 
que “al primer minut, arran d’un 
malentès nostre entre la defen-
sa, es va filtrar la pilota i Sergi va 
marcar l’1-0. Vam estar tota la 
primera meitat tancats però no 
vam crear arribades. A la sego-
na va seguir la mateixa dinàmica. 
Ens van fer el 2-0 i, tot i inten-
tar-ho, no vam poder entrar en 
el partit. El Ginestar va estar molt 
ferm en defensa. Malgrat la der-
rota, destacar que l’equip va tre-
ballar i va mostrar bona actitud 
davant d’un rival de la part alta”.

ALDEANA B, 1
J I MARIA, C, 2
Aaron, mister de l’Aldeana: “sa-
bíem que el Jesús i Maria seria 
complicat per l’exigència que 
suposa juga contra ells, per-
què són un equip amb xavals 
que lluiten, molt intensos. Ens 
va costar entrar en el partit. Ells 
amb un gol magnífic es van 
avançar en el marcador. Vam 
intentar crear ocasions, però no 
van ser clares. A la represa vam 
sortir més dominadors però en 
una jugada en què va haver  fal-
ta clara al porter, ells van fer el 
0-2. Un altre error arbitral. Dar-
rerament no tenim massa sort. 
Sabem que és una labor com-
plicada però també pensem que 
s’hauria de vigilar una mica més, 
tenint més control de les actua-
cions dels àrbitres. Mancaven 20 
minuts i vam insistir, tenint vari-
es ocasions, i al final vam marcar 
arran d’un penal que també diré 
que no era. Va compensar. Vam 
establir l’1-2 però no va haver 
temps per a més”. David Torres, 
tècnic del Jesús i Maria: “el partit 
va ratificar el moment de l’equip 
amb sis jornades sense perdre. A 
la primera meitat, abans del gol 
de Cristian, vam tenir tres ocasi-
ons clares. El 0-1 al descans va 
ser curt. A la segona, ells amb 
els canvis, van fer un pas avant. 
No obstant natros vam fer el 0-2 
en una falta que Dani va rema-
tar. Vam controlar el partit, tot i 
que ells van apretar més, i a dar-
rera hora un penal inexistent va 
comportar l’1-2 definitiu. Con-
tent del treball i actitud. L’equip 
va progressant i ara a intentar 
posar les coses difícils al líder 
Camarles, fent una bona imatge, 
en la línia dels darrers partits”. 

Més info de Quarta a la plana 21.
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BY JOAQUIN CELMA

Empat que no satisfà, 
contra el Castelló (22-22)

HANDBOL

El sènior femení del Club Hand-
bol Amposta de Divisió d’Honor 
Plata va empatar contra el Cas-
telló en un duel en què tots dos 
equips necessitaven la victòria 
(22-22). L’empat potser va ser 
el resultat més just.
Una primera part en què l’Am-
posta va estar més endollat 
ofensivament, amb gran apor-
tació de Laia sota els pals arri-
bant al descans amb un 14-11.
A la represa a l’Amposta li va 
costar més les finalitzacions 

ofensives, mentre que el Cas-
telló fou més efectiu. Dos gols 
d’avantatge a favor del Castelló 
a falta de tres minuts va com-
plicar el partit. Finalment, un 
parcial de 2-0 va suposar l’em-
pat. Fins i tot quan faltaven vuit 
segons l’Amposta va disposar 
d’una oportunitat per endur-se 
els punts. L’equip segueix en 
zona compromesa però conti-
nua depenent d’ell mateix per 
sortir de la zona de descens.
Demà visita al líder Mislata.

Club Volei Roquetes: Súperlliga2, 
triomf a Xàtiva (2-3)

** LLIGA CATALANA D’HAND-
BOL FEMENÍ. 
El cap de setmana passat va 
començar la fase. Al grup de 
permanència l’Ascó no va po-
der jugar el seu partit per pro-
blemes amb la llum al pavelló 
del Sant Vicenç. .
** 1a LLIGA CATALANA SÈNI-
OR FEMENÍ. El Perelló va gua-
nyar el tercer partit seguit, a la 
pista del Lleida (25-26).  Ara 
els dos equips estan separats 
per dos punts, però el Perelló 
ha de jugar un partit més i té 
el golaverage particular favo-
rable. “Als últims minuts de la 
segona part, encerts de cara 
a porteria i algunes parades 
al moment oportú de la nos-
tra portera van permetre tenir 
un avantatge de 2 gols, que va 
acabar amb el 25-26 al final. 
L’equip continua en ratxa”. El 
proper partit, per les obres al 
pavelló del Perelló, serà al pa-
velló del Temple de Tortosa, 
contra el Laietà Argentona.
Per la seua part, l’Ampolla se-
gueix en dinàmica negativa. Va 
empatar a casa contra el cuer, 
el Santpedor (24-24). No ha 
guanyat en la segona volta. 
“Poc a poc i amb constància 
aconseguirem revertir la dinà-
mica”. 

El sènior masculí de Súper-
lliga 2 va guanyar a  la pista 
del Xàtiva, quart classificat 
2-3 amb parcials (28-26/21-
25/18-25/25-20/13-15). “Par-
tit molt disputat on l’equip va 
demostrar un bon nivell joc i 
va aconseguir la victòria”. El 
proper partit l’equip roque-
tenc el jugarà a casa contra el 
CV Zaragoza.
Altres resultats del cap de set-

mana passat: derrota ajus-
tada del cadet masculí blau 
(2-3) contra el Volei Arcs. 
Important victòria del sènior 
femení (3-1) contra el Volei 
Prat. L’infantil femení Blanc va 
guanyar (3-1) contra l’infantil 
femení Blau. Per la seua part, 
l’infantil masculí (0-3) a la pis-
ta Cunit.

Nota i foto: CV Roquetes

** Segona divisió Futbol 11. 
15 jornada. 
Gandesa-Nàstic (5 de març)
Aldeana descansava
** Lliga Ebre futbol-7. 16 jornada
Ampolla-Tortosa 1-9
Arnes-Perelló 2-8
R Bítem-Femení Alcanar 3-7
Olimpic-Campredó 1-0

Futbol femení
La Cava-Roquetenc 0-5
Rapitenca-Amposta 7-1
J i Maria-la Plana 5-6
Roquetenc és líder amb 43 
punts, seguit pel Femení Alca-
nar, amb 42. Perelló, tercer amb 
39
** Juvenil Futbol 11 1a divisió
Terres de l’Ebre-Palleja 0-3

Resultats: Santa Bàrbara-Amposta sus; Canareu-Roquetenc 
2-8; Vinaròs-Alcanar 0-1; Rapitenca-Aldeana 1-0; Ametlla-Tor-
tosa 0-1. La Rapitenca és líder amb 28 punts. Alcanar i Tortosa 
en tenen 27, Amposta 25 (un partit menys) i Roquetenc és cin-
què amb 24.

Veterans

LLIGA DIVISIÓ D’HONOR. El FS Roquetes va empatar a Solsona (3-
3). Es vuitè amb 18 punts. En la propera jornada visita el Maials. 
LLIGA PRIMERA DIVISIÓ. Grup 6 A. El líder Amposta va vèncer el 
Riudecanyes, segon classificat, per 3-2. Per la seua part, el Tivissa va 
guanyar el Futsal Tortosa en el derbi per 6-4. El partit la Sénia-Playas 
de Salou es disputarà el 26 de març. 
Grup 6 B. El líder Hostal de l’Anton de Batea va imposar-se 3-1 con-
tra el Castellvell, segon classificat. El Móra d’Ebre va guanyar el Mo-
rell (6-2) i el Flix va caure a la pista del Vilarodona (6-3). 
LLIGA SEGONA DIVISIÓ. Grup 11. L’Ampolla va perdre a casa contra  
l’Alcanar (2-3), l’Experience Amposta va vèncer 3-1 el Vinallop i a 
Roquetes, els locals van perdre contra el Rapitenc per 2-6. L’Am-
posta B va superar el Miami. Per un ajustat 6-5.
Grup 12. El Móra la Nova va guanyar a Riudecols (3-5), l’Inter Ras-
quera va perdre amb el Botarell (6-8), l’Ascó va guanyar a Riba roja 
(2-5) i el Miravet va caure a la pista de l’Aula Esport Reus B (10-4).

Handbol

HANDBOL

Resultats dels equips del 
club.  El sènior masculí va 
descansar. El juvenil masculí 
va guanyar el lleida per 33-
24. Segona victòria de la se-
gona fase en un intens partit, 
tot i les absències per lesió. 
El juvenil femení va perdre 
per la mínima contra el Cer-
danyola (30-31), en un partit 
en què al final va estar a  punt 
de remuntar. 
El cadet masculí va vèncer 
per 36-37 a la Garriga. Un 
triomf merescut en un partit 
molt disputat.
L’infantil masculí va perdre 
en la visita a la Salle Mont-
cada (34-28). El femení, per 
la seua part, va imposar-se 
amb claredat contra la Roca 
per 44-11. Quarta victòria 
consecutiva. El proper partit 
serà contra un rival directe a 
la part alta de la taula, el Cas-
telldefels.
Finalment, informar que el 
passat dissabte al matí a 
Ascó va tenir lloc una Troba-
da de minihandbol.

Centre Esports 
Tortosa

Futbol sala

Infantil masculí del CV Roquetes.

PRIMERA VICTÒRIA EN LA LLIGA 
DE LA GALERA, CONTRA 
UN MINVAT FILIAL DE LA CAVA (4-0)

Primera victòria de la Galera, en 
aquest campionat. 
Antonio Morales, tècnic de la 
Galera: “es va aconseguir gua-
nyar un partit. Cal dir que ells 
es van presentar en 11 jugadors 
i que als 35 minuts es van que-
dar amb un menys. I, a més, van 
jugar amb un central, que tenia 
molèsties, de davanter. També 
cal aclarir que només començar 
natros vam tenir ocasions per 
haver pogut marcar més gols 
al primer temps, a més del que 
va fer Eric. A la represa, en un 
córner, Vicent va fer el 2-0. Pau 
va marcar el 3-0 i  Jeff el 4-0, 
tenint altres opcions. Ells en van 
tenir-ne una. Hem de seguir, 
intentant millorar aspectes que 
ens fa Falta.  Cal ser realistes., 
ens queda camí per recórrer. 
Havíem fet partits millors però el 
darrer i este, tot i la victòria, no 
vam estar massa bé. Però està 
clar que la il.lusió pel triomf ha 

d’existir, per agafar confiança”.
Ramon Cruelles, de la Cava B: 
“vam acudir en 11 jugadors (en-
tre lesions i sancions). A més, al 
minut 2 es va lesionar el central 
i poc després es va lesionar un 
davanter, que havia tingut una 
oportunitat abans, clara davant 
del porter. Vam jugar molts mi-
nuts amb 10 i el central, lesionat, 
va jugar en punta. La Galera va 
aprofitar la situació. Abans del 
descans, ells van marcar l’1-0 
i a la represa al contraatac ens 
va fer els altres gols. Esperem 
recuperar jugadors i sancionats 
esta setmana i poder competir 
en dignitat fins el final de tem-
porada. Ho intentarem i amb 
això treballarem. La meta és 
anar partit a partit i intentar do-
nar una bona imatge com diu-
menge vam fer-la a la Galera,  
tot i les circumstàncies. A la re-
presa, malgrat tot, vam tenir les 
nostres opcions”.

Quarta catalana
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FLAM A L’ESTIL
DE PARÍS O PÂTISSIER

Ingredients (8 persones): 
• 1 pasta brisa
• 80 cl de llet sencera
• 25 cl de crème fraîche 
(crema de llet)
• 1 beina de vainilla
• 3 ous
• 2 rovells d'ou
• 150 g de sucre
• 80 g de maizena

Preparació:
Posem la pasta brisa en un 
motlle desmuntable d'uns 28 
cm de diàmetre, punxeu la 

massa amb una forquilla, i po-
seu-la a la nevera.
És el moment de preparar la cre-
ma, per a la qual cosa escalfarem 
la llet, amb la crème fraîche i la 
beina de vainilla, lleugerament 
rascada amb un ratllador.
En un bol mesclem els ous, el su-
cre, la maizena i la vainilla líquida. 
Un cop la llet arrenca a bullir hi 
aboquem la mescla. En aquest 
punt, apaguem el foc i mesclem 
ràpidament sense deixar de ba-
tre. La crema anirà prenent cos i 

espesseint-se.
Un cop la crema ja ha pres 
consistència, l'abocarem sobre 
el motlle, i deixarem coure uns 
30' a 220ºC, i posteriorment 
uns 15' a 180ºC.
Recordeu no desemmotllar el 
flam fins que no s'hagi refredat 
completament.
Bon profit!

Aquesta recepta no és molt coneguda al nostre país, però és molt popular a 
França. Es tracta d'un flam muntat sobre una base de pasta brisa (masa quebrada) 
i cuit al forn. És similar al custard tart britànic. És una recepta senzilla d'elaborar i 

que dona molts bons resultats.
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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:

Preu interesant
616 990 931

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

FARMÀCIA RURAL

EN TRASPÀSEN TRASPÀS  
FACTURACIÓ CONSOLIDADA.FACTURACIÓ CONSOLIDADA.

IDEAL COM A PRIMER PROJECTE.IDEAL COM A PRIMER PROJECTE.

capricorn
22/12 al 20/01

El Sol a Casa III il·lu-
mina les teves idees 
i pots tenir moments 
de gran inspiració. 
Més comunicació 
amb els germans. 
Si normalment no 
parles gaire, t’has 
cansat de callar.

aquari
21/01 al 19/02

El Sol per la Casa II 
obre un període per 
posar més atenció 
a l’economia. Reps 
una dosi extra d’au-
toconfiança i això 
t’impulsa a fer-te 
valer amb qui gosi 
menysprear-te.

sagitari
23/11 al 21/12

Els assumptes do-
mèstics o patrimo-
nials poden agafar 
protagonisme en les 
setmanes vinents. 
També la família es-
tarà més present amb 
alguna nova trobada 
o celebració.

escorpí
24/10 al 22/11

S’activa el sector 
dels afectes. Si tens 
fills adults, es pot 
produir una millor 
entesa amb ells. En 
l’amor algú podria 
entrar al teu cor i 
potser hauràs d’ad-
metre-ho.

balança
24/09 al 23/10

Nova etapa al sector 
laboral. Si tens algu-
na molèstia, no ho 
deixes passar més i 
cerques terapeuta. 
S’interessa per tu 
una persona de més 
edat o amb caràcter 
força madur.

àries
21/03 al 20/04

Diversos planetes 
a les Cases X, XI i 
XII t’enfoquen en 
el futur professio-
nal o en projectes 
que vols deixar 
lligats. Controles la 
impaciència i això et 
resulta beneficiós.

cranc
22/06 al 23/07

Sembla que estàs 
una mica cansat o 
avorrit de fer el ma-
teix i t’agradaria fer 
un viatge per sortir 
de la rutina. Potser 
caldrà posar límits 
a algú de la família 
política.

verge
24/08 al 23/09

Compres de tecnolo-
gia que pots neces-
sitar per fer feina o 
estudiar. T’interes-
ses per una nova 
pràctica esportiva. 
Notícies d’algú que 
viu lluny, podria ser 
una exparella.

taure
21/04 al 21/05

El Sol il·lumina el 
sector de l’amistat. 
T’obres a conèixer 
gent nova i es 
reafirmen llaços amb 
persones amigues. 
Laboralment, toca 
arriscar per avançar i 
obtenir millores.

peixos
20/02 al 20/03

Felicitats! El Sol 
entra al teu signe 
i comença un nou 
any. No has perdut 
la fe en l’amor. Si no 
tens parella, algú pot 
fer-te saber del seu 
interès de manera 
molt subtil.

lleó
24/07 al 23/08

El Sol per Casa VIII 
inclina a gestio-
nar algunes pors. 
Sobretot pots haver 
d’enfrontar-te a la 
por a compartir. Xe-
rrades serioses amb 
la parella. Algú et fa 
una confessió.

bessons
21/05 al 21/06

Pots adquirir més 
responsabilitat al teu 
lloc de treball o bé 
desitges centrar-te 
a treballar pel teu 
compte. Si viatges, 
procura portar tota 
la documentació 
al dia.
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ELISA SIRVENT AGUIRRE
PREMI GAUDÍ A LA MILLOR 
DIRECCIÓ DE PRODUCCIÓ 2023

Catifa vermella per a 
Elisa Sirvent Aguirre.

Vaig pegar un bot del sofà en es-
coltar el seu nom com a guanya-
dora a la millor direcció de pro-
ducció dels premis Gaudí 2023, i 
és perquè conec a aquesta jove 
des que anava en bolquers. Un 
premi més que merescut per 
aquesta tortosina que gràcies a 
la  seua  constància, tossuderia i 
fermesa, i al constant contrafort 
dels pares en els seus inicis, i el 
suport dels seus fills i marit, li han 
permès fer realitat el seu somni 
del qual avui n'és justament re-
compensada.

Des de ben petita has estat fas-
cinada pel món del cinema
Sí, em fascina de ben petita quan 
anava a les sessions dobles del 
Cinema  Fèmina  o del  Monte-
pio  o quan veia pel·lícules amb 
la meua mare a casa. El cinema 
sempre m'ha atrapat i m'ha fet 
passar molt bones estones, m'ha 
obert la ment, m'ha emocionat, 
m'ha fet viatjar. El que realment 
em fascina és la narrativa en ge-
neral, la ficció, que m'expliquin 
històries i altres vides.
Com arribes a la direcció de 
producció?
Doncs arribo quan estudio 
Comunicació Audiovisual 
a la Universitat Autònoma, 
pensant que em vull dedicar 
al cinema. Sempre vaig tenir 
clar que volia treballar fent 
producció. No em veia dirigint 
o a cap altre departament. Em 
veia organitzant i donant suport 
a creadors i equips, imaginant la 
millor manera de fer una pel·lícula 
i involucrada a tots els processos, 
no a un departament concret. 
En què consisteix la feina de 
direcció de producció?
La feina d'una directora de pro-
ducció és molt complexa i molt 
completa. Per resumir, som els 
responsables de fer realitat el que 
direcció i les productores tenen 
al cap. Aterrem els guions i pen-
sem com fer-los possibles amb 
el pressupost que tenim. Gesti-
onem el talent i els recursos per 
fer possible una pel·lícula. Som 
responsables de la seguretat als 
rodatges i de la legalitat en totes 

les contractacions. Treballem i 
gestionem tots els departaments; 
contractem tècnics, actors, loca-
litzacions, proveïdors, des de la 
preparació fins a la postproduc-
ció, i també pressupostem i dis-
senyem.
És una d'aquestes professions 
vocacionals perquè demana 
molta dedicació?
És una professió molt exigent 
perquè des que comences 
un projecte has de donar 
forma a molts elements, i 
això demana moltes hores de 
pensament i de feina a l'oficina i 
a casa. Desconnectar els caps de 
setmana o festius és necessari, 
però difícil. Per això, per a mi, és 
important tenir clara la vocació 
i el sentit d'aquesta feina. Per 
fer-la com si res, em quedaria a 
casa o em dedicaria a una altra 
cosa que m'exigís menys. Ho faig 
pensant que la nostra feina és 
imprescindible per al nostre país, 
la seua gent i la nostra cultura.
A més, cal planificar i gestionar 
els pressupostos 
Sí, perquè un rodatge és una in-
versió enorme i cada dia és im-
prorrogable. Tot ha d'anar com 
programem a la preparació, per-
què una errada es pot emportar 
la feina de molta gent. No podem 
deixar per demà el que està pre-
vist per avui. D'aquí que moltes 
vegades tinguem obligacions 
familiars que no podem atendre 
perquè el rodatge no pot esperar.
I la conciliació de la vida labo-
ral i familiar?  
També és difícil conciliar perquè 
és una feina inestable. Ara gaudim 
d'uns anys amb molta producció, 

però també n'hem viscut on no 
hi havia projectes, i potser estàs 
tres mesos, quatre, cinc, sense 
treballar i, per tant, sense cobrar. 
L'economia familiar és un caos i 
mai pots preveure com t'aniran 
les coses. Fer plans és difícil.
Entenc que no és fàcil
És molt complicat dedicar-se a 
aquest ofici, formar una família 
i sobreviure. Has de tenir moltes 
ganes per fer-ho tot. Afortuna-
dament, quan aprens a demanar 
ajuda, tot és més fàcil..
20  anys d'experiència i copro-
duccions amb plataformes 
com HBO, Netflix..., i arriba AL-
CARRÁS... Què té Alcarrás, que 
et va enganxar? 
D'Alcarràs em va enganxar el 
guió i les explicacions de la Car-
la Simón. El guió de la Carla i de 
l'Arnau Vilaró estava tan ben es-
crit! Veies la pel·lícula, entenies 
les motivacions dels personat-
ges..., ja olorava aquell tipus de 
ficció que m'interessa, que surt 
de les normes, i de lo que veiem 
habitualment.
Parlar amb la Carla em va fer en-
tendre com era de difícil acon-
seguir-ho tot, però els reptes, en 
aquesta feina, sempre me moti-
ven.
A més, la família del meu pare és 
pagesa, de la franja de ponent, 
així que estava clar que la volia 
fer.
El moment de l'agraïment als 
premis Gaudí dedicat al teu 
equip, a la teua família, i també 
a les teues arrels, les Terres de 
l'Ebre. 
Quan treballes amb els pagesos 
de la fruita dolça, o del que si-
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gui, i els veus cuidar cada dia els 
arbres, la terra...  t'adones  de lo 
important que és, perquè són les 
arrels i la terra les que fan créixer 
i donen vida als arbres.
D'on vens i on has viscut, et mar-
ca per a tota la vida, i és una part 
fonamental teua per créixer. Si 
no hagués crescut a Tortosa, a 
les Terres de l'Ebre, avui seria 
una persona diferent, potser no 
em dedicaria al cinema, perquè 
no hi hauria anat tant. Vaig tenir 
bons mestres, bons amics i bons 
pares, i vaig ser conscient que 
Catalunya no és només Barcelo-
na. D'aquí que contar una histò-
ria de Ponent també hagi signifi-
cat molt per a mi com a persona 
per reivindicar un altre parlar, 
mostrar que hi ha més formes de 
relacionar-se que les que sempre 
veiem a la televisió, per exemple.
ALCARRÁS, està recollint els 
fruits que va plantar fa un any a 
la Berlinale amb l'Os d'Or com 
a millor pel·lícula, 11 nomina-
cions als Goya, pel·lícula esco-
llida per representar als Oscar, 
5 premis als Gaudí i, darrera-
ment, lo premi Feroz a la millor 
direcció. Qui és la Clara Simón 
que, amb només dues pel·lí-
cules,  Estiu  1993 i  Alcarrás, 
ho està petant? Què teniu en 
comú? Què us uneix?  
Ens uneix l'amor pel cinema i la 
passió per contar i veure històri-
es, Les dues som molt treballa-
dores i ens agrada fer-ho bé i, 
som molt exigents amb nosaltres 
mateixes. Crec que també tenim 
en comú que ens agrada explicar 
com volem fer la nostra feina a 
tothom, i ens agrada involucrar 

a qualsevol persona a què par-
ticipi per anar tots en la mateixa 
direcció.
També has treballat amb la di-
rectora Isabel Coixet. Hi ha di-
ferències a l'hora de treballar 
amb un director o directora?
I tant! Però no pel fet que sigui 
home o dona. Sempre has d'es-
coltar i adaptar la teua forma de 
treballar al que necessita cada 
director/a, i també cada projec-
te. Cada producció és única i et 
demana treballar-la de forma di-
ferent.
De la teua feina que és  lo més 
feixuc: disseny, preparació, 
gestió d'equips, rodatge, post-
producció...
Tots els processos són  apassio-
nants. Potser la part més feixuga 
és la paperassa, i la pitjor seria 
quan un pressupost no dona per 
tot el que demana el guió, i has 
de reduir accions, localitzaci-
ons...
Quins altres projectes tens en-
tre mans?
Doncs l'any passat vaig prepa-
rar i rodar dos llargmetratges, 
que tinc moltes ganes de veu-
re, i que s'estrenaran aquest any 
amb dues productores molt 
compromeses amb el cinema 
d'autor. Ara mateix, en prepa-
ro una altra amb la Maria Ripoll, 
una altra directora  amb qui  es-
tic  disfrutant  molt  perquè té un 
ofici i un talent descomunals. 
N'aprendré molt d'ella. La veritat 
és que em sento molt afortuna-
da, no només per les nominaci-
ons,  sinó  també pel fet que no 
em falti la feina amb directores i 
productores així.
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