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INVERSIÓ INDUSTRIAL MILIONÀRIA
S

atisfacció a Tortosa per l’arribada de Kronospan, la multinacional de la fusta més gran del món, que tindrà una
fàbrica al polígon Catalunya Sud. La planta podria estar en marxa a finals de l’any que ve. La corporació invertirà
prop de 200 MEUR i crearà 185 llocs de treball directes que en poden generar 1.500 més d’indirectes. P3

El Projecte Emma celebrarà el Dia Mundial del Càncer de Mama
amb una Gala Solidària
La campanya ha estat tot un èxit, ja que està a punt d’aconseguir l’objectiu de recaptar 150.000
Euros. Per celebrar aquesta fita, s’ha organitzat la Gala Solidària, el 19 d’octubre, coincidint amb
el Dia Mundial del Càncer de Mama, a partir de les 20h, al Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa.
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial.
Els articles d’opinió expressen
els criteris de qui els signa
i el diari no els fa seus.

ELS ARTICLES ANÒNIMS
NO SERAN PUBLICATS
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

E

n el marc d’algunes
festes populars
s’acostuma a organitzar
un acte d’homenatge.
Aquest és un acte a l’ús, en la
línia del que solen ser els ac·
tes d’homenatge: es proposa
a una persona o col·lectiu que
hagi destacat per una o altra
qüestió, especialment en la
seva trajectòria en qualsevol
dels àmbits possibles (econò·
mic, social, artístic, intel·lec·
tual, esportiu, ensenyament,
món agrari, món empresarial,
cooperativisme…) i es glosa la
seva vida o recorregut, amb
les seves fites o mèrits més
rellevants, en representació

i com a mostra d’agraïment i
estimació dels ciutadans. En
general, l’homenatge recau,
en persones o col·lectius on
les activitats o mèrits hagin
suposat un benefici més am·
pli de l’individual, en el marc
de la localitat o municipi on
es celebra l’acte. Però de ve·
gades ens preguntem el per·
què d’alguns d’aquests reco·
neixements, alguns, no tots.
Hi ha col.lectius o professi·
onals que han fet una bona
feina com a tal, però altres
s’han complicat la vida bar·
rejant la seua pròpia feina,
del tot impecable, amb altres
ocupacions on les gestions i

la presa de decisions són vi·
tals, on s’involucren autoritat
i poder per exercir d’estratè·
gies per gestionar una ciutat
i preservar, lo que fins ales·
hores, sempre havia tingut.

Alguns homenatges sonen a
“petits favors” per part de la
cúpula de certes entitats que
fan les propostes d’homenat·
ge. L’amiguisme,té l’esquena
ben ampla.

El Projecte Emma, a punt d’aconseguir els 150.000 € en donacions,
celebra el Dia Mundial del Càncer de Mama amb una gala solidària

E

tes que han acompanyat el
Projecte Emma durant tots
aquests mesos i que no han
dubtat en participar-hi de
forma totalment altruista,
entre d’altres: Keila, Joan
Rovira, Sau 30, Dani Ruiz, La
Tuna Folk i Quico el Célio.

l dia 19 d’octubre, el
Teatre Auditori Felip
Pedrell de Tortosa acollirà la
Gala Solidària amb el Càncer
de Mama.

El Projecte Emma, per a la
investigació en càncer de
mama, va iniciar la seva
campanya de captació de
fons a principis de l’any
2020.

La Gala tindrà lloc el 19
d’octubre, coincidint amb
el Dia Mundial del Càncer
de Mama, a partir de les
20.00, al Teatre Auditori Fe·
lip Pedrell de Tortosa.

Els impulsors del Projecte
són el grup d’investigadors
en Patologia Oncològica
i Bioinformàtica (PO&B),
acreditat per l’AGAUR, jun·
tament amb la Fundació
Doctor Ferran, i amb el su·
port de la Gerència Terri·
torial ICS Terres de l’Ebre.
Aquest grup està ubicat a
l’Hospital Verge de la Cinta
de Tortosa i estudia els gan·
glis de l’aixella en pacients
amb càncer de mama, per
saber quina implicació te·
nen en la disseminació del
càncer a la resta del cos.
Malgrat coincidir amb l’inici
de la pandèmia, i que mol·
tes de les activitats previstes
aquell any es van haver de
cancel·lar, la campanya ha
estat tot un èxit, ja que està
a punt d’aconseguir l’objec·
tiu de recaptar 150.000 €,
gràcies a la inestimable col·

El preu solidari de l’entrada
és de 20 €, que es destina·
ran, no cal dir-ho, a conti·
nuar impulsant la recerca
en càncer de mama, perquè
la investigació no s’aturi
mai.

laboració d’empreses, enti·
tats i particulars de les Terres
de l’Ebre, i també d’altres in·
drets de Catalunya, que s’han
bolcat a donar-hi suport.

Per celebrar aquesta fita, s’ha
organitzat la Gala Solidària
amb el Càncer de Mama, amb
l’actuació d’un munt d’artis·

Les entrades ja es poden comprar a:
https://www.notikumi.com/channel/notikumi/2021/10/19/gala-projecte-emma

en portada
MÉS
NOTÍCIES
EN MARXA AL 2022
El director general de Kronospan a Espanya, Javier Macicior,
ha avançat que la planta pot
estar operativa a finals de
2022. Kronospan fabricarà
taulers conglomerats amb fusta reciclada i confia que es creï
“un clúster” del moble al seu
entorn, “per ser més competitius”. També es preveu que
atregui, com ha passat amb
les dues fàbriques de Burgos,
empreses de manteniment
extern, serveis o transport
– tenen 400 camions en
rotació diaris–, entre d’altres.
Kronospan és una multinacional austríaca d’origen familiar,
creada l’any 1897, dedicada
a la fabricació i distribució de
panells de fusta. Actualment
compta amb una plantilla de
més de 14.500 treballadors
i més d’una quarantena de
fàbriques a tot el món. L’empresa s’instal·la a Catalunya
per estar més a prop dels seus
clients de la zona, arribar a les
àrees urbanes i poder accedir
més eficaçment al mercat
del sud de França. Empresa
i Treball s’ha compromès a
destinar 5 milions d’euros per
al conjunt de les inversions de
la multinacional. 1,8 milions
d’euros provindran del Fons
d’inversions estratègiques de
la direcció general d’indústria
per consolidar la inversió.
La resta s’anirà vehiculant a
través d’altres convocatòries,
en els exercicis 2022 i 2023,
que s’adeqüin a la inversió de
Kronospan a Tortosa.
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TORTOSA
Inversió industrial milionària que generarà
més de 180 llocs de treball directes
L’alcaldessa de Tortosa, Merit·
xell Roigé, ha anunciat este di·
jous una important implantació
industrial que s’ubicarà al mu·
nicipi: es tracta de Kronospan,
empresa líder mundial en la fa·
bricació i distribució de taulers
de fusta, amb més de 40 facto·
ries distribuïdes arreu del món.
Els treballs per fer possible esta
implantació industrial van co·
mençar fa més d’un any i han
comportat moltes reunions:
des de l’Ajuntament de Tortosa
s’ha agilitzat tota la tramitació
necessària per fer possible la
inversió i s’està treballant per
ajustar el planejament urbanís·
tic per poder posar a disposició
de l’empresa tots els terrenys

que necessiten per fer viable
l’operació.
L’alcaldessa, juntament amb
el conseller d’Empresa, Roger
Torrent, i el director general de
Kronospan a Espanya, Javier
Macicior, han presentat els de·
talls que comporta la inversió:

La multinacional
austríaca Kronospan
s’ubicarà en una
parcel·la de més de 25
hectàrees del polígon
Catalunya Sud

L’alcaldessa, Meritxell Roigé, el conseller d’Empresa, Roger Torrent, i el
director general de Kronospan, Javier Macicior. (ACN)

l’empresa té previst destinar
més de 200 milions d’euros a
la construcció de la planta, que
ocuparà 25,6 hectàrees de ter·

renys al polígon industrial Cata·
lunya Sud de Tortosa i que ge·
nerarà la creació de 185 llocs de
treball directes.

“Per cada lloc directe, se’n generen gairebé 10 d’indirectes, amb
la qual cosa la xifra seria superior als 1.500 llocs de treball”
La implantació industrial de
la multinacional austríaca
Kronospan generarà la cre·
ació de 185 llocs de treball
directes, una vegada estiga
en funcionament la planta, i
es calcula que, per cada lloc
directe, se’n generen gairebé
10 d’indirectes, amb la qual
cosa la xifra seria superior als
1.500 llocs de treball vincu·
lats amb la producció princi·
pal.
Durant la presentació, l’al·
caldessa Meritxell Roigé ha
detallat com s’ha fet possible
esta important inversió per a
la ciutat i per al territori. Se·
gons ha recordat, “la prioritat

del govern de Tortosa durant
este mandat és el de propiciar
la creació d’ocupació, com la
que ja es va fer possible amb
la implantació de Florette
al mateix polígon Catalunya
Sud”. A més a més, ha asse·
nyalat que, per la tipologia
d’activitat de Kronospan, es
podran generar diversos llocs
de treball de perfil molt quali·
ficat, amb la qual cosa s’afegi·
rà encara més un valor afegit
al teixit productiu de Tortosa.
L’activitat industrial de Kro·
nospan es basa en l’economia
circular i el reciclatge de ma·
tèria primera.
“Aquests són objectius que

des de Tortosa compartim
com a ciutat verda que treba·
lla pels Objectius de Desen·
volupament Sostenible 2030”,
ha assenyalat l’alcaldessa.

L’empresa destinarà
més de 200 milions a la
construcció de la planta
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BREUS

PRESSUPOSTOS
MUNICIPALS

Movem Tortosa ha mostrat
les seues propostes per donar
suport als pressupostos municipals 2022. Entre les seues
propostes destaca la compra
i cessió de terrenys per a la
construcció d’un nou hospital
i una escola a Remolins, la
remodelació de l’Avinguda
Generalitat, la recuperació de
l’antic Col·legi Sant Josep i la
declaració de Tortosa com a Patrimoni de la Humanitat. Per la
seua part, el govern municipal,
segons informa el Setmanari
L’Ebre, acusa a Movem de no
voler negociar cap pressupost
plantejant propostes que són
“inviables”

PASSAREL.LA
Territori aprova que es pugui
fer una passarel·la sobre la
pilastra del monument. Urbanisme valida la modificació del
POUM per qualificar l’element
com a complement viari.

tortosa

PLE

S’aprova la congelació dels impostos i la rebaixa
de l’IBI als immobles amb plaques solars
El ple ordinari d’octubre a
l’Ajuntament de Tortosa, d’este
dilluns 4, va aprovar la conge·
lació un any més de les orde·
nances municipals per al 2022.
Això suposa que els impostos i
les taxes per a l’any que ve es
mantinguen sense canvis.
La proposta, però, sí que in·
clou una novetat: el govern
municipal ha afegit una am·
pliació de la rebaixa de la bo·
nificació que s’aplica a l’im·
post de béns immobles (IBI) a
aquells edificis que incloguen
sistemes d’obtenció d’energia
alternativa, com ara plaques
solars. La bonificació passa,
per tant, del 20% que s’aplica·
va fins ara al 40%, sense que
existisquen limitacions pel que
fa a la tipologia d’edifici ni al
seu valor cadastral.
El ple també va aprovar la cre·
ació i composició del consell
sectorial de participació ciuta·
dana LGTBI, al qual s’afegiran,

en els pròxims mesos, els con·
sells de participació en l’àmbit
social, el de gènere i el de sa·
lut.
La sessió va ser la primera que

També es va aprovar
la creació i composició
del consell sectorial de
participació ciutadana
LGTBI

La moció per a la construcció d’un
nou Hospital no fou aprovada
Esquerra Republicana–Tortosa Sí i Junts per Tortosa van tombar la moció per
a la creació d’un nou Hospital Verge de la Cinta. Ho van fer al ple ordinari del
mes d’octubre. La moció, deixant de banda desavinences i acusacions, la van
presentar, de manera conjunta, Movem i el PSC, però també la CUP i Ciuta·
dans en una “aliança inaudita”. Una proposta del Col·legi Oficial de Metges de
Tarragona (i que comptava amb el suport de més de 3.000 professionals) des
d’on s’ha lamentat la falta de consens del consistori a través d’un comunicat
oficial. Des d’Esquerra i Junts van aclarir que la proposta és populista i una
trava per a una ampliació que és molt més factible que un nou centre. La
CUP, en canvi, creu que, si el territori gasta la moneda de l’ampliació, fons tan
quantiosos per a tornar a invertir en l’hospital tardaran anys a arribar, mentre
que Ciutadans defensa que per ells la construcció sempre ha estat una reivin·
dicació històrica que ara ja estaria saldada. PSC i Movem van assegurar que,
les Terres de l’Ebre, havien perdut una ‘gran oportunitat’. (ebredigital)

Els pressupostos participatius de Tortosa
tanquen la primera fase del procés amb
247 propostes ciutadanes
Els pressupostos participatius d’enguany han culminat la primera fase del
procés, corresponent a la presentació de propostes. En total, se n’han rebut
247, que han aportat 116 usuaris. Esta xifra supera les propostes rebudes
l’any passat, aleshores amb 158 accions presentades per 71 persones.
Ara, els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Tortosa estan avaluant
cadascuna de les actuacions per validar si compleixen els requisits que mar·
quen les bases així com per determinar el cost que suposarien. Posterior·
ment s’obrirà el període de votació amb la llista que resultarà de les opcions
vàlides.

va comptar amb la presència
de tots els membres de la cor·
poració al saló de plens, d’en·
çà de l’esclat de la pandèmia.
Pel que fa a les mocions pre·
sentades pels grups muni·
cipals, es van aprovar les
mocions de Ciutadans, per
demanar la implantació d’un
pla de xoc de minimització de
les incidències en l’enllumenat
públic, i una moció d’Esquer·
ra Republicana, en rebuig al
projecte de línia elèctrica aèria
de molt alta tensió MAT Val·

muel-Begues. Una altra moció
sobre la mateixa qüestió, pre·
sentada per la CUP, fou rebut·
jada.
La moció de Movem, per de·
clarar Tortosa com a àrea amb
mercat tensionat per als pro·
pers cinc anys, fou rebutjada,
com també l’altra d’ERC, per
aprovar una ordenança muni·
cipal de promoció de les ins·
tal·lacions d’autoconsum amb
energia fotovoltaica, que arri·
bava després de l’aprovació de
la rebaixa de l’IBI.

amposta
DEL 13 AL 16 D’OCTUBRE
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EDUCACIÓ INVERSIONS BREUS

XVI Jornades de les
Lletres Ebrenques

Taula
socioeducativa

Casal Cívic
de Gent Gran

La Biblioteca Comarcal Sebas·
tià J. Arbó tornarà a ser el punt
de trobada de la literatura i la
cultura amb les Jornades de
les Lletres Ebrenques, una ce·
lebració que arriba a la setzena
edició amb una vintena d’acti·
vitats per on passaran gairebé
cent autores i autors, del 13 al
16 d’octubre.
L’alcalde d’Amposta, Adam To·
màs, acompanyat per la regi·

Una seixantena d’agents soci·
oeducatius van formar part, el
23 de setembre, de la tercera
Taula socioeducativa d’Am·
posta.
Una trobada on professionals
d’àmbits com l’educació for·
mal i no formal, la salut, els
serveis socials i de protecció
a la infància o d’entitats soci·
als i culturals, a més de per·
sonal de l’Ajuntament, van
treballar al voltant del Pla Lo·
cal d’Infància i Adolescència
d’Amposta (PLIA).
La jornada de treball va servir
per traslladar als professio·
nals els resultats de la fase de
diagnosi del Pla Local d’Infàn·
cia i Adolescència, que s’ha
efectuat de forma participa·
tiva amb la implicació dels
diferents centres educatius,
l’alumnat i els professionals
tant dels centres com dels re·
cursos tècnics de la ciutat.

La Junta de Govern Local del
dia 4 d’octubre ha adjudicat
per un import de 360.000 eu·
ros les obres d’urbanització de
l’entorn del nou Casal Cívic de
Gent Gran d’Amposta a l’Avin·
guda Generalitat.
Juntament amb la compra del
mobiliari, escenaris, equips de
llum i so i cuina, anem fent
passos per posar en funciona·
ment un gran equipament cí·
vic i social amb 1.400 metres
quadrats de superfície i una
inversió total d’uns 2.2 milions
d’euros.

dora de Cultura, Inés Martí, i la
responsable de l’àrea d’adults
de la Biblioteca, Joana Serret,
han presentat un programa on
destaquen els noms de Màrius
Serra, Gerard Quintana, Maria
Climent, Irene Pujadas o Laia
Vinyas, així com una jorna·
da dedicada a les traductores
i traductors o, entre altres, un
homenatge pòstum a l’escrip·
tor Josep Igual.

5

** PROGRAMA DE CRIANÇA PER A INFANTS I
PERSONES GESTANTS. La
Bibilioteca Sebastià Juan
Arbó i el Servei d’Intervenció Socioeducatiu 03 (SIS03)
d’Amposta impulsen el projecte Vincles, una iniciativa
on, en col·laboració amb el
Centre de desenvolupament
infantil i atenció precoç
(CDIAP), les llars d’infants i
l’àrea de pediatria del CAP,
volen treballar diferents
aspectes relacionats amb la
criança amb les famílies ja
sigui amb infants o persones
que es troben en període
gestant.
** DIUMENGE va tenir lloc
setzena edició de la Festa
del Rem del Club Nàutic
Amposta, en un acte que va
tornar a demostrar la tasca
social d’aquesta entitat. “Els
resultats són importants,
però hi ha un rèdit social que
té un valor incalculable”.

6
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MOCIONS
Al ple de Deltebre també
es van debatre les següents
mocions presentades per ERC
Deltebre: per acabar amb la
discriminació de les dones a
l’esport i amb la sexualització
del cos de les esportistes,
aprovada per unanimitat; per
dotar de vestuaris i magatzem el casal de l’esport Lo
Salat, que ha estat rebutjada
amb els vot d’Enlairem i els
vots a favor d’ERC i PSC; per
a la renovació i instal·lació
de noves papereres, que fou
rebutjada amb els vot d’Enlairem i els vots a favor d’ERC
i PSC Deltebre; i, finalment,
en defensa dels represaliats i
càrrecs públics encausats per
l’1 d’octubre, que fou aprovada amb els vots favorables
d’Enlairem Deltebre, ERC i
l’abstenció del PSC.

ENDESA
Endesa ha iniciat recentment els darrers treballs per
reforçar la xarxa elèctrica de
Deltebre als quals hi destina
una inversió total de 370.600
euros.

baix ebre

DELTEBRE
Procés de participació per escollir on destinar els
diners de les Festes Majors 2021
Més de 750 persones, majors
de 16 anys i empadronats a
Deltebre, han participat en la
segona volta del procés de
participació per escollir on
destinar els diners de les Festes
Majors 2021. De les 10 opcions
finalistes, els votants tenien la
possibilitat de seleccionar fins
a tres propostes per així dis·
tribuir una dotació econòmica
de 100.000€.
Després d’analitzar els resul·
tats, les més votades han es·
tat les següents: en primera
posició, amb un total de 360
vots, Reforç del batxejat i mi·
llora de l’asfalt de carrers en
general (43.000€); en segona
posició, amb una suma de 241
vots, Accions de millora de la
situació dels animals abando·
nats o maltractats a Deltebre
(29.000€); i, en tercera posició,
amb 231 vots, Completar els
trams pendents d’enllumenat
del Passeig del Riu (28.000€).

Presentació del nou cartipàs de l’Ajuntament de Deltebre.

Aquestes actuacions, tal com
s’indica al reglament del pro·
cés, es desenvoluparan durant
els propers mesos. La resta de
resultats de la votació ja es po·
den consultar a l’espai Delte·
bre Participa de la pàgina web
www.deltebre.cat.
Més enllà d’aquest punt, en la
sessió plenària d’aquest dime·
cres, a banda de la pressa de

possessió de les noves regi·
dories i explicació del cartipàs,
també s’ha aprovat per unani·
mitat una proposta d’alcaldia
per manifestar el recolzament
de l’Ajuntament de Deltebre a
la mobilització portada a ter·
me el dia 26 de setembre a la
Badia del Fangar, i l’aprovació
inicial del reglament del Con·
sell Municipal d’Esports.

En la sessió plenària
es va aprovar la
pressa de possessió de
les noves regidories
i l’explicació del nou
cartipàs

publicitat
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MÉS
NOTÍCIES
MOR UNA DONA
OFEGADA A LA
SEVA PISCINA
PARTICULAR
Una dona de 65 anys i resident de Barcelona ha mort,
aquest dimarts a la tarda, a
la seva piscina particular de
Les Tres Cales (l’Ametlla de
Mar). Al lloc dels fets es va
traslladar el SEM, el SUM, els
Mossos d’Esquadra i la Policia
Local. A les 19.20 hores de la
tarda, el 112 va rebre l’avís per
part d’una de les persones
convivents amb la víctima.
Quan els efectius mèdics,
amb dues ambulàncies del
SEM i el SUM, van arribar al
lloc dels fets, la dona ja estava
morta i no es va poder fer res
per salvar-li la vida. La Cala
Ràdio.

NEO XERTA,
UN FESTIVAL
DE CULTURA
EBRENCA
RENOVADA
Demà dissabte se celebrarà
a Xerta la primera edició del
Neo Xerta, un festival amb
una programació que acollirà
diversos artistes i disciplines.
La jornada començarà a les 11
h a l’església, amb una exposició fotogràfica de l’artista
local Marcel Cases. A la tarda
(17 h), a la pista poliesportiva,
situada al costat del Casal
Municipal, s’habilitarà un
escenari per on passaran
artistes ebrencs que han
començat recentment o tenen
projectes d’alguna manera
innovadors.

CONSELL
COMARCAL
El Consell Comarcal del Baix
Ebre ha formalitzat 4 contractes en pràctiques a joves
beneficiaris del programa de
Garantia Juvenil. Els 4 joves
s’han incorporat al seu lloc
de treball i el contracte tindrà
una durada de 6 mesos al
100% de la Jornada laboral.

L’ALDEA

DES DE DILLUNS

Desplegament de la fibra
òptica a la Raval de Leche

Amb l’objectiu de millorar la
connectivitat de totes les alde·
anes i aldeans, es realitzarà el
desplegament de la fibra òpti·
ca a la Raval de Leche. Un ser·
vei més implementat a l’Aldea
que farà que la connexió d’alta
velocitat sigui una realitat a la
Raval de Leche.

baix ebre

“Una empresa privada realit·
zarà la connexió de la fibra a
la Raval i des de l’Ajuntament
es valora molt positivament
aquest nou servei, tenint en
compte els problemes de con·
nexió a les xarxes que sempre
han tingut els usuaris dels dis·
seminats”.

La Taula de Consens inicia la
recollida d’adhesions

La Taula de Consens pel Delta
inicia una recollida d’adhesions
per portar una queixa formal
a la Comissió Europea per la
manca d’actuacions al delta de
l’Ebre. I ho fan amb el suport
del Síndic de Greuges i amb
la Síndica de la Unió Europea.
Des de la Taula volen denunci·
ar la manca de compliment de

les normatives europees per
part de l’Estat. Esta queixa, si
ho considera la Comissió, po·
dria arribar a traduir-se en una
carta d’emplaçament a Espa·
nya i inclús en un procediment
d’infracció. L’entitat crida a la
població a enviar la seua firma.
Des de dilluns se pot presentar
la queixa. (Delta.cat)

L’Ametlla: Jornades
Roquetes: remodelació del
Casal del Raval de Cristo Gastronòmiques del Peix de
la Llotja i l’Arrossejat

El Casal del Raval de Cristo
ja torna a estar en funciona·
ment després de les obres de
remodelació. L’Ajuntament de
Roquetes ha inaugurat aquest
dissabte la remodelació, on
l’espai principal s’ha trans·
format completament; ara hi
ha un escenari fix i una barra
per a activitats festives. També
s’ha ampliat el consultori amb
una consulta més, entre altres

millores. L’oficina de Correus
es reubicarà i tindrà un accés
directe al carrer. A més s’ha
millorat l’aïllament tèrmic i
acústic del recinte i s’ha in·
corporat nou mobiliari, amb
lavabos accessibles a perso·
nes amb mobilitat reduïda. El
Casal també compta amb una
nova oficina d’atenció al ciu·
tadà que estarà oberta dos
matins al mes. (ebredigital.cat)

El Perelló: obres de pavimentació i
millores de camins
L’Ajuntament del Perelló ha
informat que recentment ha
realitzat l’actuació que tenia
prevista sobre la pavimenta·
ció d’accés al casc urbà pel
barranc del Salt, la millora de
la baixada de la Tona i la pu·

jada a les Torretes.
El cost de l’obra ha estat
subvencionada per la Dipu·
tació de Tarragona a través
del Programa d’Acció Mu·
nicipal (PAM) convocatòria
2019 – línia d’inversions.

Des d’avui divendres i fins al
17 d’octubre, l’Ametlla de Mar
celebra les Jornades Gastro·
nòmiques del Peix de la Llot·
ja i l’Arrossejat. Diversos res·
taurants del municipi oferiran
menús gastronòmics, elabo·
rats amb la gran varietat d’es·
pècies que cada dia capturen i
descarreguen les barques ca·
leres a la llotja. Segons infor·
ma La Cala Ràdio, les Jorna·

des seran les últimes de l’any.
L’Àrea Municipal de Turisme es
reunirà amb els professionals
de la restauració per conèixer
el feedback d’enguany i tre·
ballar i definir l’agenda gas·
tronòmica de l’any 2021, amb
l’esperança de poder tornar a
oferir les diades populars que
donaven tret de sortida a les
diferents jornades. (més info a
les planes 12 i 13).
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MARXA CENTRE
PER L’1-0

LA RÀPITA

La presidenta de l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC),
Elisenda Paluzie, va demanar
unitat i persistència en la
lluita per aconseguir la independència enfront d’aquells
que intenten “enterrar” el
mandat de l’U d’Octubre.
Paluzie ho va dir en l’acte
de tancament de la Marxa
Centre que es va fer dissabte
a la Ràpita davant del pavelló
firal, on la Guàrdia Civil va
colpejar els votants el dia del
referèndum. En la cloenda, els organitzadors van
celebrar la unió i la germanor
amb el País Valencià i han reivindicat les Terres de l’Ebre
com el “centre dels Països
Catalans”. La protesta va arrencar a Vinaròs i va recórrer
una vintena de quilòmetres,
passant per Alcanar, fins a
arribar a la Ràpita. Els participants de la Marxa van arribar
a la Ràpita, després d’unes sis
hores caminant. Van entrar a
la plaça U d’Octubre a ritme
dels tambors i amb una urna
encapçalant la protesta.

L’Ajuntament de la Ràpita, amb
la col·laboració dels centres
educatius del municipi, engega
la constitució del Consell d’In·
fants per promoure la partici·
pació dels infants en els àmbits
del municipi que els afecten
directa o indirectament i facili·
tar la seva comunicació amb el
govern local. A més, el Consell
permetrà desenvolupar en els
infants la seva capacitat críti·
ca, comunicativa, deliberativa,
creativa, representativa i de
treball en equip.
De la mateixa manera que fo·
mentarà la seva implicació
personal i col·lectiva poten·
ciant processos d’intervenció
compromesos amb la realitat
més propera.
L’alcalde de la Ràpita, Josep
Caparrós, assegura que “és una
satisfacció poder tirar enda·
vant el projecte perquè per a
nosaltres la creació del Con·
sell d’Infants és un compromís

montsià

Constitució del Consell d’Infants per promoure la
participació d’aquests en els àmbits del municipi

polític d’aquesta legislatura”. A
més, Caparrós argumenta que
“aquest òrgan ens ha de per·
metre implicar els més petits
de casa en la governabilitat del
poble, és imprescindible que
els xiquets i xiquetes estiguin
familiaritzats en els processos

QUART
ANIVERSARI
DE L’1-O
QUART
ANIVERSARI
DE L’1-O

“Malgrat la repressió, seguirem
treballant per tornar a vèncer i
aconseguir la independència”

El president de la Federació de l’Ebre d’Esquerra, Albert Salvadó, acompanyat de
la secretària general de la Federació, Norma Pujol; els diputats Lluís Salvadó i Ma·
ria Jesús Viña, i els alcaldes Josep Caparrós i Paco Gas; va recordar al costat del
monòlit que homenatja els ferits per la policia l’1 d’octubre a la Ràpita, que aquell
dia, de fa quatre anys, “ens vam mobilitzar institucions i ciutadania en un exercici
democràtic i col·lectiu per decidir el futur del nostre país”.
Salvadó es va reafirmar en què “malgrat la repressió, seguirem treballant per tornar
a vèncer i aconseguir la independència”. A la vegada que va apuntar que “tots els
càrrecs institucionals de les Terres de l’Ebre imputats pel procés independentista,
són d’Esquerra Republicana; començant per la presidenta del Parlament, Carme
Forcadell, passant pel que era secretari d’Hisenda, Lluís Salvadó, i acabant pels
alcaldes Paco Gas i Josep Caparrós, i jo mateix”.
El president republicà va defensar que “la independència és el projecte més po·
tent per respondre a les necessitats de la ciutadania, garantir igualtat d’oportuni·
tats, justícia social i progrés”.
I va reivindicar com la “la millor manera per aconseguir-ho el referèndum, per això
apostem per la via negociada”.

democràtics i de participació”.
El Consell d’Infants es consti·
tuirà en un acte públic al vol·
tant del 20 de novembre, Dia
Universal de l’Infant, i funci·
onarà a través de les sessions
del plenari i les sessions de la
comissió.

El Consell d’Infants es
constituirà en un acte
públic al voltant del
20 de novembre, Dia
Universal de l’Infant

montsià
Les festes del Remei, del
9 al 12 d’octubre, són el
primer pas cap a l’anhelada
normalitat després de la
pandèmia i un bon moment per a prendre impuls
després d’un setembre
especialment complicat.
La Rosita, la pregonera de
les festes, al capdavant de
l’entitat Càritas i d’altres
projectes orientats a ajudar
les persones que més ho necessiten, representa aquest
esperit ciutadà d’esperança, germanor i solidaritat.
Aquesta és l’essència del
tarannà canareu.
“Canareves, canareus,
casenques, casencs, veïnes i
veïns d’Alcanar Platja, gràcies per mirar sempre avant
i per treballar constantment per a no deixar ningú
enrere”.

ULLDECONA
PENDENTS
D’AJUST PELS
AIGUATS
El govern espanyol segueix
sense esclarir si els municipis d’Ulldecona i la Ràpita,
que van sol·licitar ser reconeguts com a zona catastròfica però no van ser inclosos
pel Consell de Ministres,
podran accedir finalment als
ajuts aprovats pels aiguats.
El ministre de l’Interior,
Fernando Grande-Marlaska,
ha assegurat al Senat que
les zones “no incloses”
podrien ser reconegudes en
un “estudi complementari”
si es determina “qualsevol
error en la valoració”. El ministre ha respost així a una
interpel·lació del senador
d’ERC, Miquel Rufà, qui ha
reclamat una reforma legislativa perquè municipis del
Montsià i el Baix Maestrat
castigats recurrentment per
aquests fenòmens puguin
rebre els ajuts amb celeritat.
“Els acords estan per poder
integrar-se o ampliar-se en
els termes necessaris”, s’ha
limitat a assegurar Grande-Marlaska.
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#Monsortirem neix amb l’objectiu de canalitzar ajuts i
accions solidàries en favor dels afectats pels aiguats
La
Plataforma
Ciutadana
#Monsortirem, formada per
membres de la societat civil
d’Alcanar, les Cases i Alcanar
Platja, neix amb l’objectiu de
canalitzar la solidaritat en for·
ma de recursos i organitzar
accions de solidaritat per a
recaptar fons per a la recons·
trucció del municipi després
dels aiguats de l’1 de setem·
bre. “La Plataforma naix per a
treballar en xarxa. De moment

col·laborem amb Càritas, Creu
Roja, i l’ajuntament d’Alca·
nar. Igualment, estem oberts
a què qualsevol persona que
vulga col·laborar es pose en
contacte amb nosaltres a tra·
vés de les xarxes socials de
Facebook i Instagram”, explica
Marc Chavalera, un dels seus
portaveus. Els membres de la
plataforma han fet un treball
de camp per a localitzar les
famílies més afectades pels
aiguats i que no tenen asse·
gurança per tal de fer-los ar·
ribar productes de la llar de
primera necessitat. Paral.lela·
ment, les entitats esportives
del municipi també s’han po·
sat en contacte amb la Plata·
forma i ja han començat a fer
accions solidàries. Així mateix,

diferents clubs i ajuntaments
han fet donacions de material
i equipatges i ja s’han disputat
partits benèfics. Està previst

que durant la tardor se juguen
més competicions solidàri·
es amb equips locals i altres
d’àmbit nacional.

SANT JAUME

LA SÉNIA

CONSELL

S BÀRBARA

Danys
provocats per
les pluges

Instal·lació
de parquet
de fusta al
pavelló

La plataforma també
organitzarà un gran
concert solidari el
pròxim 13 de novembre

Sant Jaume d’Enveja xifra en
35.000 euros els danys pro·
vocats per les pluges del pas·
sat 1 de setembre. Tot i que
els aiguats van afectar menys
que en altres punts com Alca·
nar també hi va haver alguns
desperfectes. Des del consis·
tori demanaran ajuda econò·
mica a administracions supe·
riors per poder fer front a les
despeses ocasionades pels ai·
guats. Els principals danys van
ser en camins rurals, on ja s’ha
pogut actuar per portar a ter·
me amb normalitat la campa·
nya de la sega de l’arròs. Tot i
això també hi va haver afec·
tacions a la xarxa d’aigua o al
camp de futbol del municipi.
El Ple ordinari d’este mes de
setembre ha aprovat així la
ratificació del decret d’alcal·
dia de declaració d’emergèn·
cia per les pluges i sol·licitud
d’ajudes per portar a terme
obres de reparació.
(Delta.cat)

Seguint amb les millores dels
equipaments esportius que
s’estan portant a terme al mu·
nicipi de la Sénia els últims
anys, aquest estiu s’ha executat
el projecte de millora del pa·
viment del Poliesportiu amb la
instal·lació de parquet de fusta
d’alt rendiment. S’ha substitu·
ït el paviment sintètic de pvc
existent que es trobava instal·
lat des de la construcció del
poliesportiu, ja que no oferia
les mínimes condicions de se·
guretat, esmorteïment, llisca·
ment i flexibilitat. Els treballs
portats a terme en la present
actuació han consistit en la
instal·lació de parquet esportiu
d’alt rendiment amb tarima de
fusta massissa de faig assecada
en premsa de 22 mm de gruix
envernissada, el marcatge i el
pintat de pista poliesportiva ti·
pus PP2 i la instal·lació de sò·
col i remats amb el perímetre
i accessos. L’actuació ha costat
97.478,73 euros.

Servei de
Primer ple
dinamitzadores extraordinari
cíviques
en minoria
Atenció jurídica, orientació
social, formació, treball, habi·
tatge o salut, són alguns dels
conceptes que han tractat les
dinamitzadores cíviques del
Montsià a través de les sessions
informatives que han fet aquest
estiu a una quarantena de joves
migrats sols d’entre 17 i 20 anys.
L’objectiu és donar a conèixer
els recursos i els serveis que
s’ofereixen al territori per facili·
tar l’emancipació del jovent no
acompanyat que està a punt de
desvincular-se dels dispositius i
del que ja ha sortit. «És impres·
cindible que el jovent tingui
l’autonomia suficient per poder
establir el seu projecte de vida»,
destaca, Aracelí Villalbí, conse·
llera comarcal. D’altra banda, el
Consell Comarcal ha contrac·
tar tres joves a través del pro·
grama ‘Joves en Pràctiques’.
Han començat aquesta setma·
na i estaran com a tècnics ad·
ministratius a les àrees d’Habi·
tatge i Ensenyament i al Servei
de Recepció durant els propers
sis mesos a jornada completa.

L’Ajuntament de Santa Bàr·
bara va celebrar el primer ple
extraordinari en minòria.
Entre els punts més desta·
cats, els primers van fer re·
ferència a la modificació de
l’estructura organitzativa de
l’ajuntament deguda al tren·
cament de pacte de govern.
També es va aprovar defini·
tivament l’ordenança muni·
cipal que regula la circulació
al terme municipal així com
les bases reguladores de la
participació en la Fira d’Oli
aprovades per unanimitat de
tots els grups polítics. Aquest
any la Fira serà els dies 26, 27
28 de novembre, una petició
que feia anys demandaven
els productors d’oli pel poc
marge de temps que tenen
en produir el primer oli novell
reclam de la Fira que enguany
se celebrarà a la acabada de
construir, nau polivalent, evi·
tant així que les inclemències
meteorològiques.
(La Plana Ràdio)
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MÉS
NOTÍCIES
GANDESA
La DO Terra Alta recupera els
actes presencials en la 34a
edició la Festa del Vi. Torna
a Nit de les Garnatxes, les
jornades professionals i tècniques i la Mostra de Vins.

CORBERA
El dissabte es va reunir
professorat de diferents grups
DEMD d’arreu de Catalunya
a Corbera. Els DEMD són
grups impulsors de memòria
històrica als centres educatius.
Els principals objectius van ser
fer xarxa entre les persones
docents que treballen la
memòria a l’aula i compartir
l’experiència d’un lloc com el
Poble Vell de Corbera.

CONSELL
COMARCAL
La Ribera d’Ebre s’adhereix
al Manifest Descobrir per
un nou model de turisme.
El document reclama que
s’aprofitin els aprenentatges
que ha deixat la pandèmia per
avançar cap a un turisme de
proximitat i sostenible.

MÓRA D’EBRE
Aquest cap de setmana una
quarantena de persones ha
participat en diversos tallers
ambientals a l’Aubadera. La
jornada va consistir en la realització de diferents tallers: el
procés d’anellament científic
d’una trentena de moixons
de 6 espècies diferents; la
construcció i penja als arbres
de caixes niu per a ocells
insectívors, ratpenats i xots
i una desbrossada de l’espai
interior de l’illa i la zona de
l’arbreda tocant a la passera
de fusta.

ASCÓ
La cooperativa agrícola es
quedà sense llum en plena
campanya de l’ametlla. L’entitat devia tres rebuts per un
descuit, però els responsables
estudien accions legals perquè
no van rebre cap avís.

terres de l’ebre

POLÍTICA
Reclam per fer front comú al Parlament en contra
del projecte de molt alta tensió
Esquerra Republicana s’ha
posicionat en contra del pro·
jecte energètic que impulsa
el govern espanyol de la MAT
que vol unir l’Aragó amb l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
i ha demanat a les diferents
formacions polítiques al Par·
lament fer un front comú per
aturar-lo. En roda de premsa
al Parlament, el diputat Euge·
ni Villalbí, portaveu republicà a
la Comissió d’Acció Climàtica,
ha denunciat que el projecte
representa un model de pro·
ducció i distribució d’energia
de “grans oligopolis” que dóna
continuïtat a l’actual estructu·
ra del mercat elèctric i “les dis·
funcions que genera en el cost
de l’energia”. Villalbí ha afirmat
que “no són línies d’evacuació

sinó que són línies de distri·
bució”, i ha advertit que “si el
PSC vota en contra d’això als
ajuntaments, s’hi ha d’oposar a
tot arreu, sense càlculs parti·
distes”.
La diputada Maria Jesus Viña
ha destacat la importància que
els agents socials i econòmics
del territori puguin compa·
rèixer a la Comissió d’Acció
Climàtica, tal com ha dema·
nat Esquerra Republicana, per
poder expressar el seu posi·
cionament i les seves inquie·
tuds. “Plantegem una transició
energètica des del territori, no
d’esquena al territori ni contra
el territori com planteja aques·
ta línia privada”, ha reivindicat.
Viña ha recordat que “l’impac·
te directe d’aquest projecte

Lleugera millora de les
dades epidemiològiques
La regió sanitària de les Ter·
res de l’Ebre, en dades d’ahir
dijous, acumula des de l’inici
de la pandèmia 14.494 casos
confirmats per PCR o TA. Set·
mana passada eren 14.389 (en
7 dies hi han hagut 105 casos).
En aquesta regió han mort
190 persones des de l’inici de
la pandèmia (setmana passada
189).
El risc de rebrot, al territo·
ri ebrenc, se situa ara en 126
(divendres passat 114). Té un
risc alt el Baix Ebre (190), mit·
jà-baix el Montsià (69) molt alt
la Terra Alta (284) i baix la Ri·
bera d’Ebre (20).
El 3,46% de les proves que es
fan surten positives (setmana
passada 4,37%). L’Rt està, en
dades d’ahir, en 1,09 (diven·
dres passat a 1,07).
Actualment hi ha 7 pacients

ingressats per Covid-19 a cen·
tres hospitalaris de les Terres
de l’Ebre, 4 a l’UCI i 3 a planta
del Verge de la Cinta.

En dades d’ahir
dijous, hi ha 7
pacients ingressats
per Covid,
4 a l’UCI

sobre les comarques de la Ri·
bera d’Ebre i la Terra Alta és
molt gran. Té una greu afecta·
ció sobre el paisatge, en espais
agraris i de retruc en els pro·
ductes que allí s’hi conreen”.

“Si s’acaba tirant
endavant el projecte,
es trinxaran termes
municipals”

La Ràpita: cinquena edició
d’Orígens
La cinquena edició d’Orígens
portarà als carrers del barri del
Xicago més de 30 activitats
que tindran lloc des d’avui i
fins diumenge.
Orígens és un esdeveniment
cultural que escenifica les tra·
dicions i les arrels marineres i
pageses de la Ràpita. Gràcies
a la gran participació del ve·
ïnat del municipi, el barri del
Xicago recupera per un cap
de setmana l’ambient que es
vivia als mateixos als inicis del
segle XX, època de més crei·
xement de la vil·la de la Ràpita.
Després de l’edició del 2020
reduïda a la mínima expressió
per la pandèmia, Orígens tor·
na amb un seguit d’activitats
per a tots els públics. A causa
de la situació de pandèmia en
què encara vivim, el festival
s’adapta a la nova normalitat,

reubicant totes les activitats
en diferents espais del barri
per a garantir-ne una millor
circulació i evitar aglomera·
cions, però sense perdre l’es·
sència.

Des d’avui i fins
diumenge

Els jutjats de Tortosa comencen a treballar amb el model d’oficina judicial
Els jutjats de Tortosa han
començat aquesta setmana
a treballar amb el nou mo·
del d’oficina judicial. Aquest
nou sistema millora i agilitza
el servei que reben els ciu·
tadans. Així s’ha creat una
unitat de serveis comuns
que dona suport als diferents
jutjats, en què els professio·

nals s’organitzen per tasques
especialitzades, en un espai
compartit de tramitació i ges·
tió, per donar servei als jutges
que s’encarreguen de la reso·
lució de procediments civils i
penals. Al capdavant de l’ofi·
cina hi ha el lletrat de l’Admi·
nistració de justícia, la qual
cosa permet alliberar els ma·

gistrats de les tasques de ges·
tió i millorar les tasques juris·
diccionals. El Departament de
Justícia ha implementat ja 23
partits judicials a Catalunya
amb el de Tortosa.
Actualment, Justícia prepara
la implementació d’aquesta
oficina judicial a Igualada i a
Mollet, que es farà efectiva els

propers dies 1 de març i 1 de
juny, respectivament. (ACN)

Justícia ha
implementat 23
partits judicials a
Catalunya

publicitat
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CELMA

MICHEL

TERCERA DIVISIÓ
L’Ascó rebrà demà a
l’històric Sant Andreu

TRIOMF DEL
FUTBOL MODEST
Quina Segona catalana ens
espera aquest any. Aquesta
setmana, dues bombes. Els
totpoderosos Amposta i
Tortosa van decebre a casa
mentre que en les tres jornades disputades, ja tenim
com a líders als equips amb
menys pressupost: Remolins - Bitem i Ebre Escola.
Jo sóc un enamorat dels
equips humils i d’aquests
entrenadors com Jordi
Vallés i Josep Balart, que
treuen petroli dels seus
equips i creen il·lusions.
És la màgia del futbol.
Recordo aquell any que va
guanyar la lliga anglesa
el Leicester o les quatre
lligues consecutives de
dos equips bascos, Bilbao i
Real Societat (80/84). Crec
que cal tenir mes humilitat i aprendre dels petits
que amb quatre euros fan
miracles.
Amposta i Tortosa porten
anys ancorats en una segona catalana on cada any els
creixen els nans.
I igual s’ha de canviar de
política i només fitxar
jugadors del planter i molt
joves. Felicitats al Remolins-Bítem i Ebre Escola
que són un exemple de com
s’han de fer les coses.
El mateix han de fer a Can
Barça, fer fora totes les
vaques sagrades, i jugar
amb només joves. És lúnic
futur. No sé a que esperen,
de veritat.

ELS TUITS
Diumenge vaig marxar del
camp de l’Amposta intuint
que alguna cosa succeiria durant la setmana. La mateixa
tarde-nit de diumenge, els
tuits de Valcàrcel, jugador de
l’Amposta, em van refermar
la idea de que alguna decisió
es prendria o estava presa.
Després dels missatges al
twiter, entrenador i jugador
no podien seguir junts. I
la directiva, a banda de la
segona meitat calamitosa que
va fer l’equip davant d’una
gran Ebre Escola, ha pres
una determinació. Els tuits
de Valcàrcel de diumenge,
com vaig dir dilluns a Minut
91, van deixar en evidència
una decisió. Han deixat a més
d’un retratat. El jugador no ha
estat titular fins al moment
i és una aposta de la direcció
esportiva. Entenc que l’Amposta el sancionarà d’alguna
manera (és molt greu el que
ha passat amb els tuits) però
el pols s’ha decantat cap a
la seua part. Cal veure com
reacciona el vestidor. Tot i
que hi ha opinions diverses,
estic segur que es tirarà avant
pensant amb el club i que s’ha
de revertir la situació. Però,
per tot plegat, no serà fàcil.
Ara arriba Sancho, que va
demostrar ser un motivador a
la Rapitenca on es va entendre amb un Valcàrcel que fou
pichichi. En unes jornades es
veurà l’evolució i com avancen
els esdeveniments. Fernando
Garcia ha perdut el pols amb
un jugador. En qualsevol cas,
el mister Fernando Garcia surt
reforçat d’esta derrota.

L’Ascó va perdre diumenge
passat al camp de l’Hospita·
let (2-0). Malgrat la derrota, la
lectura positiva fou que l’equip
va recuperar sensacions, amb
bona actitud tot i les adversi·
tats. La primera adversitat fou
el penal al minut 4 que va ser
l’1-0. German, tècnic de l’Ascó,
estava molt molest: “és molt
fàcil xiular un penal conta l’As·
có, i al minut 4 ens vam trobar
d’aquesta manera amb un gol
en contra. Som un poblet petit i
sembla que és fàcil xiular-nos”.
L’equip de la Ribera va recupe·
rar-se a l’1-0 i va tenir els seus
moments de domini en un pri·

mer temps “en el que nosaltres
vam estar millor”. A la represa,
“ja no vam tenir tanta frescura
i vam tocar bé, però lluny de la
seua porteria; no vam fer mal.
Ens vam quedar amb deu ar·
ran d’una falta quan l’assistent
tenia la bandera aixecada per
fora de joc del jugador local. Al
final, vam rebre el 2-0. Pel que
fa a l’equip, molt content de la
reacció després d’una setmana
complicada. Res a dir del tre·
ball. Amb esta actitud, tot anirà
millor. Segur”.
L’Ascó rebrà demà dissabte a
un històric del futbol català, el
Sant Andreu.

SANCHO, NOU MISTER

Fernando Garcia, destituït
com a tècnic de l’Amposta
L’Amposta va perdre contra
l’Ebre Escola (2-4). El dimarts es
coneixia la destitució del tècnic
Fernando Garcia. Diumenge la
nit, a través d’uns tuits que va
fer el jugador ampostí Valcàr·
cel, que no està sent titular, ja
es va detectar que alguna cosa
passaria durant la setmana. I així
ha estat. O era un o l’altre. La di·
nàmica, a més, no és l’esperada
(2 punts de 9). Fernando ha dit
que “són decisions que passen al
futbol. Cal acceptar-les tot i que

no les comparteixo. Penso que a
la tercera jornada no es pot jutjar
el treball d’un cos tècnic. Jo tinc
una praxis i a partir d’esta tre·
ballo. Entenc que se’m va fitxar
perquè la coneixien. Probable·
ment, la meua praxis m’ha cos·
tat el càrrec. Li desitjo el millor a
l’Amposta i al seu nou entrena·
dor, de tot cor”. Sobre els tuits de
Valcàrcel: “s’ha demostrat que
ell tenia molta informació, abans
que ningú. Res, que faci molts
gols i que tingui sort”.

UE RAPITENCA

Debut amb empat (1-1)
La Rapitenca va empatar aS
olsona en la primera jornada
(1-1). Els locals es van avan·
çar, arran d’un córner. Els ra·
pitencs van reaccionar i van
marcar al 45 amb una contra
que va culminació excel.lent·
ment Vidal. A la represa, més

domini visitant i contres dels
locals. Un tret a l’exterior del
pal va ser la millor opció dels
rapitencs, que van insistir però
sense poder crear més pos·
sibilitats clares. Al final, 1-1.
Diumenge, cita a la Devesa
contra el Viladecans (12h).

LA PROPERA
3A DIVISIÓ
Ascó-Sant Andreu dissa 17h

1A CATALANA
Rapitenca-Viladecans diu 12h

2A CATALANA
Dissabte
M Nova-Camarles 16.30h
Diumenge
Aldeana-Tortosa 12h
Ampolla-Amposta 17h
R Bítem-Perelló 17.30h
Ebre E-Ulldecona 18h

3A CATALANA
Dissabte
Amposta B-Flix

17h

Catalònia-Alcanar 17h
Tortosa B-Rapitenca B 19h
diumenge
La Cava-Ametlla 16h
Godall-Roquetenc 16h
Benissanet-J i Maria 17h
J i Maria-Olimpic 17h
Gandesa-Corbera 17.30h

Els partits de
Canal TE:

Rapitenca-Viladecans
diumenge 20.30 h

Ebre Escola-Ulldecona
diumenge 22.30 h

MINUT 91.

DILLUNS A LES 21.30 HORES
Convidats: Joanma Rodriguez
(Rapitenca), Ferran Simó
(Aldeana), Carlos Gilabert
(Amposta), Robert (Benissanet) i
Hilario (Tortosa B). Reportatges
i gols: Ascó-Sant Andreu,
Rapitenca-Viladecans, Rem.
Bítem-Perelló, Aldeana-Tortosa,
M Nova-Camarles, AmpollaAmposta, Ebre E-Ulldecona,
Tortosa B-Rapitenca B,
Benissanet-Santa Bàrbara i
Masdenverge-Ginestar.
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SEGONA CATALANA
R-Bítem i Aldeana
empaten sense gols

(1-1): El Móra la Nova
reacciona a Tortosa

El Remolins-Bítem va empatar
contra l’Aldeana (0-0) i segueix
líder del grup. Partit intens en el
que el Remolins-Bítem en què
va començar pressionant molt
amunt i sent protagonista, cre·
ant diverses arribades a la por·
teria d’Auré. Amb els minuts el
partit va igualar-se i l’Aldeana
va entrar en situació tenint més
control de la pilota i disposant
d’una ocasió clara en botes de
Nacho. A la represa, el partit
va estar obert, amb alternati·
ves. No obstant, els dos equips
en l’aspecte defensiu van estar
força bé i el marcador no es
va moure. Els locals van recla·
mar un possible penal per una
acció del visitant Paez amb el
local Balada. Des del R-Bítem:
“va ser un partit molt igualat i
intens, amb altrenatives. No·
saltres vam entrar millor i en els
primers minuts vam ser domi·
nadors. Després el partit es va
igualar. Nosaltres havíem tingut
un parell d’arribades i ells van

Tortosa i Móra la Nova van em·
patar (1-1) en un partit que va
haver d’aturar-se durant uns 20
minuts a la primera meitat per la
intensa pluja. Joel Marigot, arran
d’una centrada de Guillem, va
avançar al Tortosa mentre que
Gerard Roigé, aprofitant un ser·
vei d’Aleix, va establir l’empat a la
segona meitat.
Guillermo Camarero, tècnic del
Tortosa: “va ser un mal partit
nostre, sense excuses; no vam
estar bé. No fou un tema d’acti·
tud. Va ser un problema més de
caire tàctic i que hem de millorar
i sé que ho farem segur”. Cama·
rero afegia que “no vam entrar
bé en el partit i després va arri·
bar l’aturada. Tot i no estar bé,
en la represa ens vam avançar
en el marcador. Al segon temps,
ens va faltar tranquil.litat per fer
el que havíem de fer, amb pos·
sessions més llargues. Vam ser
massa directes. No vam atacar
correctament. I ells, avança·
da la segona part, ens van em·

disposar d’una ocasió clara a
través de Nacho. A la represa va
seguir la mateixa dinàmica. Vam
intentar-ho i vam crear diver·
ses situacions però sense tenir
ocasions. En l’aspecte defensiu
vam estar ferms i ells , tot i fer
diverses arribades, tampoc van
ser amb claredat”. Ferran Simó,
tècnic de l’Aldeana: “va ser un
partit molt disputat. El R Bítem
va començar millor i va domi·
nar la primera fase del duel. Poc
a poc a poc, natros vam anar
entrant en el partit i ja vam fer
diverses arribades. La més clara
una ocasió de Nacho. A la se·
gona meitat va seguir la mateixa
dinàmica. El partit va tenir fases
i al final cal valorar el punt per·
què el R Bítem és un rival que
està molt treballat i que va saber
contrarestar el nostre joc”. L’Al·
deana rebrà diumenge el Tor·
tosa, un partit que no s’ha dis·
putat mai en competició oficial.
Abans del duel es farà la presen·
tació del futbol base local.

patar. Malgrat tot, vam tenir la
darrera ocasió. Considerem que
va ser un accident però que és
rectificable”. Ambrós, del Móra
la Nova: “vam entrar molt bé al
partit, jugant a camp contrari i
disposant d’una ocasió. Tení·
em la situació controlada tot
i que el Tortosa també va gau·
dir d’una oportunitat. Després,
quan natros estàvem força bé, la
pluja va comportar que el partit
s’aturés durant uns 20 minuts. A
la represa, ja va estar igualat i el
Tortosa va marcar poc abans del
descans. Al segon temps vam
fer un pas avant i l’equip va sa·
ber reaccionar, tenint moments
de control de la pilota i podent
crear diverses arribades fins que
Gerard va empatar. En el darrer
tram del partit vam acusar que
encara estem un xic minvats i
el Tortosa, a més, va insistir. Ens
vam defensar bé i vam sumar
un punt que al camp d’un equip
com el Tortosa cal valorar-lo.
Seguim progressant”.

L’Ebre Escola remunta El Camarles va guanyar
a Amposta (2-4)
a la Sénia (3-0)
L’Ebre Escola va guanyar a Am·
posta on va fer una gran remun·
tada i es va imposar per 2-4, amb
una molt bona imatge. Peque,
amb un gol olímpic, va marcar
l’1-0 per als locals. Un minut
després, Codor va fer l’empat.
L’Amposta es va tornar a avan·
çar amb un gran gol de Peque,
aprofitant una gran centrada
de Quim. Però l’Ebre tornaria a
tenir resposta amb una contra
en què Tornel va assistir a Bue·
ra que va empatar. A la represa,
aviat, l’Ebre va aconseguir el 2-3,
obra de Buera, arran d’un llança·
ment de banda. L’Amposta no va
poder reaccionar i l’Ebre, molt
refermat i amb molta actitud, va
sentenciar amb un golàs de Ci·
rera, tenint llavors, amb un Am·
posta entregat, altres opcions.
Fernando Garcia, tècnic de
l’Amposta, admetia que “la vic·
tòria de l’Ebre fou justa. A la se·
gona meitat, el 2-3 ens va fer
molt de mal i l’equip, tot i arris·
car amb els canvis i posar més

davanters, no va estar bé. Va
jugar massa precipitat mentre
que l’Ebre va defensar-se amb
molt d’ordre. També penso que
al primer temps l’equip va estar a
l’altura. Va tenir fases de bon joc
i es va avançar dues vegades al
marcador. El problema fou que
les concessions que vam fer es
van pagar cares i el rival va sa·
ber aprofitar-les, remuntant en
dues ocasions”. Fernando Garcia
va ser destituït el dimarts passat
(més informació a la plana ante·
rior).
Josep Balart, de l’Ebre Escola:
“l’equip va estar molt posat en
el partit i va creure en les seues
possibilitats, tot i anar dues ve·
gades per darrera en el marca·
dor, a la primera meitat. Vam re·
accionar i a la represa, arran del
2-3, l’actitud va ser molt bona i
els jugadors van estar molt sen·
cers, fent el 2-4, amb un gran gol
de Cirera, i tenint altres ocasions.
Molt satisfet. Hem de seguir, pas
a pas, com fins ara”.

El Camarles va guanyar el pri·
mer partit, contra la Sénia (3-0).
Els locals van obrir el marcador
arran d’una jugada dubtosa per
fora de joc. Roger va marcar. La
Sénia es va quedar amb deu i el
Camarles va encarrilar amb un
altre gol de Roger. A la represa,
els locals van sentenciar amb
un penal que va transformar
Samu.
Josep Bertomeu, secretari del
Camarles, del partit, comen·
ta que “d’entrada va ser molt
igualat, amb domini altern. Ar·
ran d’una contra vam fer l’1-0
una acció que per les imatges
és dubtosa, amb possible fora
de joc. Poc després la Sénia es
va quedar amb deu per l’expul·
sió del seu porter i, acte seguit,
vam fer el 2-0. A la represa, la
Sénia va buscar entrar en el
partit però vam estar bé en de·
fensa i vam saber aprofitar els
espais. De penal, vam fer el 3-0
i després vam tenir altres opci·
ons que va evitar el seu porter”.

Juanjo Serrano, de la Sénia: “la
primera meitat vam estar bé,
vam tenir molta possessió fent
bones combinacions i arribant
a prop de la porteria. Els vam
obligar a ser directes i vam con·
trolar-ho. Però en una acció en
què ens van agafar desordenats
ens van fer l’1-0, crec que va
ser en posició inicial de fora de
joc (la sensació fou esta). Això
i l’expulsió de Fran ens va fer
molt de mal. Vaig haver de can·
viar un jugador per l’expulsió i
això sempre és dolorós. Malgrat
tot, vam seguir ben posats però
en una contra ens van marcar
el 2-0. Fou massa càstig. A la
represa, vam reorganitzar-nos
amb 4-4-1 i esperant l’ocasió
de posar-nos al partit. Vam te·
nirne un parell clares. Però no
vam marcar i ells amb espais
van fer perill, sentenciant amb
el penal. Tot i la derrota, con·
tent de l’actitud de l’equip, va
lluitar fins el final”. La Sénia des·
cansarà en la jornada propera.

17

ULLDECONA
TRIOMF CONTRA
EL PERELLÓ (1-0)
Des d’Ulldecona comentaven
que “partit bastant igualat,
contra un rival amb jugadors
importants, de categoria superior. Ells a l’inici van reclamar
un penal que s’hagués pogut
pitar. Natros vam tenir una
opció amb un tret de Regolf
i ells una altra que va traure
Carlos Panisello, que debutava.
El més important va ser que
l’equip va estar molt ordenat,
intens en defensa. I de penal,
ens vam avançar. A la segona
meitat, vam dominar els
temps, si bé ells van tenir dos
ocasions clares que va evitar
Carlos. Vam fer el 2-0 però fou
anul.lat a Saragossa per fora
de joc, per natros fou legal.
Ens vam ajuntar, vam saber
patir i cal destacar l’actitud i la
implicació. La victòria anirà bé
animímicament”. Xavi Castillejo va debutar a la banqueta
local. L’Ulldecona recupera
gent. Jonatan va debutar així
com el juvenil Oriol Muñoz. El
juvenil Eric Serrano va tornar a
jugar. Falta un fitxatge i veure
si Ion rep la baixa de l’Alcanar.
Des del Perelló: “partit igualat
i amb poques opcions. Amb
el 0-0 va haver-hi un penal
a l’àrea local i que no va ser
xiulat. En canvi, si que es va
xiular un a l’àrea nostra que
podia ser-ho, igual que el
que no se’ns va xiular a favor.
Natros vam acusar baixes en
l’aspecte ofensiu però, malgrat
això, dins de la igualtat i que
l’Ulldecona es va defensar bé,
vam tenir dues ocasions que
va evitar el seu porter. El més
just hagués estat l’empat”.
RESULTATS. 3 jornada

R Bítem-Aldeana
Tortosa-M Nova
Camarles-la Sénia
Amposta-Ebre E
Ulldecona-Perelló
equip

1. R Bitem
2. E Escola
3. Aldeana
4. Tortosa
5. Perelló
6. Ulldecona
7. Camarles
8. M Nova
9. Amposta
10. La Sénia
11. Ampolla

GF

2
5
5
4
4
2
3
1
4
1
0

0-0
1-1
3-0
2-4
1-0
GC PNTS

0
2
2
2
2
4
2
2
6
5
4

7
6
5
5
4
4
3
2
2
1
0
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3A CATALANA

RAPITENCA B, 1
GANDESA, 3

ROQUETENC, 0
CATALÒNIA, 1

CORBERA, 1
LA CAVA, 2

FLIX, 4
TORTOSA B, 0

OLIMPIC, 0
GODALL, 3

El partit es va posar de cara aviat
per als gandesans amb el gol de
Saumell. Però la Rapitenca B va
reaccionar i amb el 0-1 va gau·
dir d’un parell d’ocasions clares.
El partit, fins el descans, va es·
tar obert i igualat. A la represa,
la Rapitenca va pressionar més
amunt però el Gandesa, amb
recursos, va superar la pressió
local i va buscar i trobar espais.
Així va venir el 0-2 i el 0-3, arran
d’un malentés entre la defensa i
el porter locals. El Gandesa es va
quedar amb deu i la Rapitenca,
de penal transformat per Àngel,
va establir l’1-3. En els darrers
minuts, els locals es van abo·
car però no van marcar. Parra,
de la Rapitenca: “sabíem que
ens enfrontàvem a l’equip a ba·
tre a la categoria. Penso que el
partit va ser més igualat que el
que el resultat va indicar”. Ivan,
del Gandesa: “vam reaccionar a
les adversitats i a la represa vam
poder encarrilar el partit amb els
dos gols”. Els rapitencs tenien
les baixes d’Amado i de Chime·
no. El Gandesa comptava amb
les d’Ubalde i de Josep Ramon.
Gumiel i Genis es van lesionar
durant el primer temps.

El Catalònia es va emportar el
derbi a Roquetes (0-1). Els visi·
tants van començar millor, fent
el 0-1 i tenint el 0-2 amb una
acció que va traure el porter lo·
cal, Josué, sota els pals. Al 0-1,
els locals van reclamar que la
pilota podia haver sortit per la
línia de fons abans de la centra·
da. En l’acció de Josué, els visi·
tants van reclamar que la pilota
podia haver entrat. Amb el 0-1, a
mesura que va avançar el partit,
el Roquetenc va guanyar me·
tres i va tenir situacions de gol.
El conjunt local va acabar millor
el primer temps. A la represa, el
partit va estar travat. El Catalònia
es va defensar amb ordre i inten·
sitat. Però el Roquetenc va tenir
un parell d’opcions per a poder
empatar. Al final, 0-1. Carlos Gi·
labert, del Roquetenc: “el partit
fou igualat i, dins de les impreci·
sions, vam anar de menys a més i
per ocasions mereíxiem l’empat”.
Pau Alegria, del Catalònia: “vam
saber sofrir. Destacar l’actitud de
l’equip, sumant una victòria molt
treballada contra un bon rival.
D’altra banda, penso que el Ro·
quetenc s’havia de quedar amb
10 a l’inici de la represa”.

Ruben Viudez, entrenador del
Corbera: “la primera part va esta
dominada totalment per la Ca·
vaque va fer dos gols i va tenir al·
tres opcions. El camp cal dir que
estava molt pesat per la pluja. A
la represa el Corbera va intentar
entrar al partit i vam tancar a la
Cava al seu camp, creant perill
i fent un gol que fou anul.lat i
que no entro a discutir si va estar
ben anul.lat o no. Ja als darrers
minuts, de penal, vam fer l’1-2 i
vam insistir fins el final. Content
per la segona part, davant d’un
bon equip. Felicitar a la Cava i
natros a seguir que de ben segur
donarem guerra”. Jordi Roca,
de la Cava: “primera part domi·
nada per natros, vam ser supe·
riors arribant al descans amb un
0-2 que fou curt, havent fet dos
pals i amb un gol anul.lat a Mi·
guel. La represa, amb el camp ja
molt tou, va ser diferent, tot i te·
nir possibilitats clares per matar
el partit. Ells van pressionar més
amunt fent un gol, per a mi ben
anul.lat per fora de joc, i de penal
per unes mans discutibles van
marcar l’1-2. Encara vam tenir
altres opcions, tot i acabar patint
per l’ajustat del resultat”.

Albert Lizaso, entrenador del
Flix: “va ser un partit més com·
plicat del que reflecteix el resul·
tat final. Ens van pressionar molt
al mig del camp, però vam po·
der fer mal per les bandes i així
vam marcar dos gols a la prime·
ra meitat. A la segona, ells van
arriscar més i van tenir alguna
opció però nosaltres amb espais
vam gaudir de possibilitats, sen·
tenciant amb el 3-0 i aconse·
guint després el 4-0. Bon inici de
lliga, sobre tot per la confiança”.
Òscar Rumense, del Tortosa B:
“sabiem de la dificultat, el dia del
debut a la categoria, i més fora
de casa. El partit en els primers
20 minuts va ser igualat, sen·
se un dominador. Però l’1-0 al
minuts ens va fer mal, i ells fins
el descans van dominar més. Al
final de la primera meitat arran
d’una indecisió nostra ens van
marcar el 2-0 que ens va afec·
tar. A la represa vam intentar-ho,
però el 3-0 va decidir i ja no vam
poder reaccionar. Al final ens van
fer el 4-0. Crec que la victòria
del Flix fou justa, potser massa
abultada”. Lamentar la lesió a la
clavicula del jugador del Tortosa
Aitor Sales.

Joel Martorell, de l’Olimpic:
“primer partit després d’una
pretemporada atípica. Inici
d’un projecte nou, amb falta
d’efectius i amb juvenils i juga·
dors del filial (fins a 7 que ha·
vien jugat el dia abans). Va ser
un partit en què no vam estar
encertats a les àrees. Això va
decidir. I el Godall, en el primer
contraatac, es va posar per da·
vant. Ells amb el seu joc direc·
te ens van fer mal, però no van
tenir el domini del partit però
sí del resultat, que és el que
conta. A la represa ens vam
tirar a l’atac i això va propiciar
contraatacs seus i arribades i
la sentència. És necessari que
el nou projecte amb gent molt
jove agafi forma, i que es for·
malitzin aviat fitxes i fitxatges”.
Juanjo Agustin, del Godall:
“partit complicat per jugar per
la pluja, pels dos equips. Na·
tros vam estar ben posats i al
minut 30 ens vam avançar amb
el 0-2. A la represa, vam jugar
més replegats i buscant la con·
tra. Al 70 vam fer el 0-3. Dins
de les dificultats per la pluja,
ens va sortir bé el que havíem
plantejat pel partit”.

SANTA BÀRBARA, 1 ALCANAR, 1
BENISSANET, 0
AMPOSTA B, 2

AMETLLA 3 - J I MARIA, 1

Chema, del S Bàrbara: “vam co·
mençar ben posats. Amb els mi·
nuts, ells van agafar el control
del joc i van fer alguna ocasió.
Del 30 fins al descans el partit es
va igualar. A la represa, ens vam
avançar. Ells van arriscar i natros
vam crear a pilota aturada i en
contres. Teníem control del joc,
no de la pilota. Arran d’un gran
gol per l’escaire ens van marcar
l’1-1. El gol ens va fer mal i ells van
apretar. Del rebuig d’una remata·
da al pal, ens van fer l’1-2. El tram
final del duel va ser obert. Al 96,
vam disposar d’un penal però no
el vam transformar i es va esca·
par un punt que era el més just.
Queda molta feina, és com si es·
tem en pretemporada”. Andreu
Cano: “vam contrarestar el seu
joc directe i, a més, vam combi·
nar i amb pilota vam ser millors. A
la represa, l’equip va reaccionar a
l’1-0, remuntant amb l’1-2. Al 95,
l’àrbitre ens diu que dos jugadors
havien d’estar fora perquè van
ser assistits. El porter la tira fora
perquè entrin i no els deixa. Des·
prés, d’una falta inexistent fora
de l’àrea ens pita penal, quan el
jugador local va arrollar al nostre.
Content de l’actitud de l’equip”.

Xavi Subirats, de l’Ametlla: “par·
tit èpic que es va resoldre al
final. A la primera meitat vam
controlar el joc i vam crear oca·
sions clares, per poder arribar al
descans amb un 3-0. A la sego·
na part, l’equip es va partir i vam
passar a ser més directes. En
una contra ells es van avançar
amb el 0-1. No obstant, l’equip
va respondre fantàsticament.
Vam fer canvis i es va activar.
Ells van obrir-se i van apretar.
Però l’equip, amb el gran suport
de l’afició, va reaccionar. Ells es
van quedar amb deu. I amb gols
de Marc, el segon amb una gran
jugada, vam remuntar. Ens vam
defensar molt bé i una contra de
Luis va suposar el gol de Jordi,
3-1. Molt bon inici de lliga, con·
tra un molt bon equip que esta·
rà dalt”. Des de Jesús i Maria: “la
primera part, amb un ritme lent,
va acabar amb poques ocasions
per als dos equips. A la represa,
vam realitzar canvis per millorar
en la sortida de pilota i l’equip va
imposar-se, fent Roger el 0-1 i
controlant el partit. Tot això fins
la jugada clau del duel: l’expul·
sio amb doble groga de Gaitan.
Vam protestar molt ja que en

Miquel Cervelló, tècnic de l’Alca·
nar: “vam sortir ben col.locats i
vam tenir la iniciativa del joc, sent
molt ferms en l’aspecte defensiu.
Ja a la primera meitat vam tenir
dos ó tres ocasions clares. La se·
gona va ser absolutament nostra,
ben posats. Els canvis que vam fer
ens van ajudar. Vam marcar el gol
i vam gaudir de noves ocasions.
Contents per la victòria però pel
que es va veure el resultat havia
de ser més ampli. Important co·
mençar guanyant, més després
de la pretemporada que hem
viscut”. El xilè Diego Martorell va
debutar i s’espera la incorporació
de 3 jugadors colombians. El par·
tit es va jugar a Vinaròs. Robert
Avinyó, del Benissanet: “la prime·
ra meitat va ser bastant igualada,
amb ocasions pels dos equips.
Natros vam ser més dominadors
de la pilota. A la segona meitat
l’Alcanar ens va dominar. Va fer
un pal i va tenir 3 ó 4 ocasions i al
75 va marcar. No és excusa però
per una segona groga injusta ens
vam quedar amb deu. Cal adme·
tre que a la segona meitat tan bé
com a la primera. En qualsevol
cas, el més just hagués estat un
empat”.

l’acció prèvia van haver-hi dues
faltes que no es van xiular. A
partir d’aquí, el partit va canviar.
L’Ametlla es va abocar a la por·
teria defensada per Sergi. Ens
van empatar i a darrera hora va
arribar la sentència local amb
els dos gols que foren el 3-1.
Val a dir que la UD Jesús i Maria
acabaria amb nou jugadors per
una brutal entrada a Àlex Pérez
que l’àrbitre no va xiular ni fal·
ta ni va amonestar al al jugador
calero”.
El partit va estar aturat ja al final
uns 15 minuts. En primer terme,
darrera de la zona del bar, es
va tirar un coet. Posteriorment,
després d’un gol local, es va tirar
un altre. Aquest ja, segons l’acta,
“a la zona de graderies”. Per això
es va suspendre temporalment
el duel, fins que va arribar la for·
ça pública. Una vegada Mossos
i un agent de la Polícia Local van
arribar a les instal.lacions, i ex·
plicat el succeït, el partit es va
reprendre i es va acabar.
El Jesús i Maria en la propera
jornada rebrà l’Olímpic mentre
que l’Ametlla es desplaçarà a
la Cava. D’altra banda, el Ro·
quetenc ha demanat un canvi

RESULTATS. 3a. 1 jornada

Flix-Tortosa
Ametlla-J i maria		
S Bàrbara-Amposta
Rapitenca-Gandesa
Alcanar-Benissanet
Corbera-la Cava		
Olimpic-Godall		

4-0
3-1
1-2
1-3
1-0
1-2
0-3

Roquetenc-Catalònia

0-1

equip

GF

GC PNTS

1.Flix
4
0
3
2. Godall
3
0
3
3. Gandesa
3
1
3
OLIMPIC SUEPESIO A JESÚsA EL
4. Ametlla
3
1
3
CAP DE SETMANA PASSAT
5. La Cava
2
1
3
6.Amposta
2
1
3
Partit xerta
7. Catalònia
1
0
3
8. Alcanar
1
0
3
9. S Bàrbara
1
2
0
10. Corbera
1
2
0
11. Roquetenc
0
1
0
12. Benissanet
0
1
0
13. J i Maria
1
3
0
14. Rapitenca B 1
3
0
15. Olimpic
0
3
0
16. Tortosa
0
4
0

d’ordre per al partit de la tercera
jornada contra el Jesús i Maria,
que, per este motiu, es jugarà a
l’Aube. El club de Roquetes està
pendent de si, per la resembra
de la gespa, ha de canviar algun
partit mes.
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EBRE ESCOLA

EQUIPS DE LA JORNADA. SEGONA EQUIPS DE LA JORNADA
TERCERA I QUARTA
(ASCÓ, 1A I 2A CATALANA/TERCERA CATALANA)

JOAQUIN CELMA

EQUIP DE LA SETMANA
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ÑOÑO

JOHAN

ROGER

LUIS RUIZ

(Ascó)

(Flix)

(Camarles)

(J i Maria)

ROVIRA

GERARD ROIGÉ

(Rapitenca B)

(Móra la Nova)

Enric

PEKE

(Corbera)

(Amposta)

GALLEGO

FERRAN BUERA

(Benissanet)

(Ebre Escola)
CARLOS PANISELLO

IVAN VIDAL

JOHN

(Ulldecona)

(Catalònia)

(Amposta)

MANU
(Godall)

CRISTIAN

GORKA

(Perelló)

(Roquetenc)
JULI

GASPARIN
(la Sénia)

(la Cava)

Al juliol, Carlos va fitxar amb
L’Aldeana. No va arribar a ju·
gar i la setmana passada va
incorporar-se a l’Ulldecona.
Diumenge va debutar, preci·
samet contra el Perelló, i va
fer un partidàs.

· El nou míster de l’Ulldeco·

· Miguel Reverté encara és
un jugador cotitzat, ha re·
buig dues ofertes d’equips
de segona catalana perquè
s’havia compromès amb la
Cava. L’únic que no el vol és
L’Amposta. Ningú és profeta
a casa seva.

va fitxar a l’estiu pel Perelló
però no va arribar a signar
doncs van fitxar-ne un altre.

Formació de l’Ametlla, dissabte passat.

ERIC

(Tortosa)

(S Bàrbara)

(Ebre Escola)

CARLES LLARH

VILARROYA

(R Bítem)

(Ascó)

(Aldeana)

MARC BRULL
(Ametlla)

LA JORNADA

· Nando Garcia ha estat desti·
tuït com a tècnic de l’Ampos·
ta. No ho mereixia. Però el
pols amb el jugador Valcàrcel
li ha costat el càrrec. Ramon
Sancho serà el nou entrena·
dor.

· El porter Carlos Panisello

BERNARDO

BENKIRAN

TOP SECRET

na, Castillejo, no va Perdo·
nar. Dimecres de la setmana
passada, jugava el Barça i va
haver entrenament. Té mol·
ta feina. En un mes aquest
equip ha de donar un canvi
de 180 graus. I per a comen·
çar, victòria que anirà molt bé
a l’equip.

IMANOL

(Amposta B)

CODOR

· El que és el futbol. Tota una
vida a Gandesa, el porter Ro·
jas i semblava que s’anava a
jubilar i en pocs mesos ha ju·
gat amb el batea i ara amb el
Tortosa.

· Als porters seniencs els
agrada Estats Units. Kevin va
deixar la Sénia per marxar a
Estats Units i estar a l’escola
de Can Barça. I Fran Reolid va
viure a Estats Units i va jugar
amb el Lindenwood Univer·
sity. Dos grans porters, un
se’n va anar i l’altra ha arribat.

· El fill de l’entrenador de la
Sénia, Serrano, és juvenil i ha
tornat a Ulldecona. Un jove
jugador que em comenten
que té molta projecció i ta·
lent.
·Jordi Roca volia fitxar Mon·
forte, que estava compromés
pel Santa Bàrbara, i li va en·
viar molts whats. Amb tanta
insistència, va aconseguir fit·
xar-lo.

· Com es pot dominar un ves·
tidor amb 27 jugadors? Aquest
és el cas de l’Amposta B, rè·
cord Guines: “Amb mà dreta i
molta empatia”, em diu el seu
mister Andreu Cano.
· Si Chema no hagués agafat
l’equip, potser el Santa Bàrba·
ra no hagués competit. Pocs
entrenadors haguessin agafat
un equip en les circumstànci·
es que es trobava.
· Si volen saber tots els gols en
directe, Futbol Ebrenc, únic
portal a tot l’Estat que cobreix
tots els resultats en directe
des de la 1a divisió fins el fut·
bol de les nostres terres. Un
gran projecte.

· El Sant Jaume comença gai·
rebé de zero. Mitjana d’edat:
20 anys. 3 tres juvenils i 3 ca·
dets formen part de la planti·
lla.
·A l’Olímpic ho han passat
malament per confeccionar
la plantilla “falten jugadors per
arrtibar i entre el filial i el ju·
venil sobreviurem”, em diu el
seu mister Joel Martorell. Sort
que el club disposa de cantera
i d’un filial. Això és la salvació
de molts equips i el seu futur.
· El R-Bítem té tres cracs, el
gran Emili; Balada, a la da·
vantera, i Reolid que ho para
tot. Esperem cap dels tres es
refredi.

ROVIRA- CELMA, CITA A LA CIBELES

Juanjo Rovira cada cap de set·
mana visita un camp del futbol
professional com a represen·
tant de la Liga perquè totes les
normes es compleixin. Arriba
tres hores abans del partit i ho
comprova tot: seguretat, te·
levisió... (fins mira l’altura de la
gespa). Dilluns li va tocar venir
a Leganés: “Joaquin, prenem
una cafè?”, em va dir. I jo li vaig
contestar: “Juanjo, millor anem
a córrer pel Retiro”. Es va portar

les sabatilles però només vam
poder prendre cafè, perquè ell
havia quedat amb una perso·
na que li portarà sis equips de
Japó al MIC. Com ens va dir
Carlos Blanch: “segur que heu
arreglat el món”. Vam parlar
del Tortosa, del Barça, i dels
seus projectes. No em va por·
tar pastissets però si una sa·
marreta Nike. Gràcies Juanjo
per ser com ets, tan proper i
tan ebrenc.
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4A CATALANA

GANDESA, 2
TIVENYS, 0

GINESTAR, 6
LA CAVA B, 0

JESUS I MARIA, 4
EBRE ESCOLA B, 1

PERELLÓ B, 2
OLIMPIC,B , 0

ALDEANA B, 2
AMETLLA B, 3

Sergi Vidal, tècnic del Gandesa:
“sabíem del potencial del Ti·
venys. Natros vam començar bé,
amb les línies ben juntes, bus·
cant combinar i així vam fer ar·
ribades, tot i que costava perquè
ells estaven ben situats. Vam fer
l’1-0 que ens va donar confiança
i la clau fou que a poc del des·
cans vam marcar el 2-0. A l’inici
de la represa ells van pressionar
més amunt, amb pilotes a les es·
quenes i així van tenir un parell
d’opcions. Natros, amb espais i
el partit més obert, vam tenir-ne
també dos o tres. En general, sa·
tisfet de la victòria. Bona actitud
i bon treball defensiu i ofensiu”.
David Montardit, president del
Tivenys: “com estava previst vam
trobar un equip molt treballat i
en les idees molt clares que va
dominar durant tot el partit i a
natros ens va costar molt arri·
bar a l’area local. Primera part
vam jugar en vent en contra i
el rival es va avançar als 15 mi·
nuts i abans del descans va fer el
segon. A la represa va seguir el
domini del filial gandesà i ja no
es va poder entrar al partit, tot i
tenir una ocasió molt clara que
es va estavellar al pal”.

Antonio Morales, tècnic del
Ginestar: “partit marcat per la
pluja. A la primera meitat, vam
fer dos grans gols, amb bones
combinacions. A la represa, ells
van començar millor i van cre·
ar ocasions. Però en una contra
vam marcar el 3-0 que ja va de·
cidir i ja vam recuperar el domi·
ni. Després vam marcar els altres
gols. La Cava, fins al 3-0, va llui·
tar i va estar dins del partit, tenint
les seues possibilitats”.
Magí va fer dos dels gols, un
olímpic. El Ginestar es desplaça
demà dissabte al camp del Mas·
denverge.
Eulogio, de la Cava: “resultat
molt enganyós. Tot i la plu·
ja, natros vam posar el joc. Ells,
els gols. Vam tenir ocasions per
canviar el resultat i la dinàmica
del partit; l’equip sempre va do·
nar la talla en les circumstàncies
adverses que van poder haver-hi.
El resultat final en cap moment
reflecteix el que va ser el partit.
Hem de seguir treballant. El 6-0
va ser massa inflat i un càstig ex·
cessiu perquè natros vam tenir
les nostres ocasions, sobre tot a
l’inici de la represa, per a poder
entrar en el partit”.

David Torres, tècnic del filial del
Jesús i Maria: “va ser un partit
en què vam dominar, avançant·
nos a la primera meitat amb dos
gols. Ells van entrar en el partit
a les acaballes del primer temps
en una acció a pilota aturada,
en un córner. A la segona mei·
tat vam sortir a sentenciar, cre·
ant ocasions fins que va arribar
el tercer gol i després el 4-1.
Vam dominar totes les facetes
del joc. L’equip jornada a jorna·
da anirà a més. Hi ha gent molt
jove, amb juvenils de tercer any,
i tots treballen amb molta acti·
tud i, a més, tenen qualitat. Molt
content i poc a poc aprenent de
la categoria”.
Miki Vidal, mister de l’Ebre Es·
cola B: “la primera meitat va
ser molt igualada. Ells, en acció
d’estratègia, en un córner, van
fer l’1-0 i, després, arran d’una
indecisió nostra, va venir el se·
gon gol. Natros vam tenir varies
possibilitats en córners i al final,
d’aquesta forma, vam marcar.
A la represa, el Jesús i Maria
va ser molt superior. Natros no
vam poder activar-nos i ells van
acabar fent els altres gols, tenint
alguna ocasió més”.

Martí, del Perelló B: “vam entrar
molt bé al partit, molt ordenats,
com en els anteriors. Al minut
20 ens vam avançar amb gol
d’Albert Mauri a la sortida d’un
córner. I abans del descans amb
un golàs de Jordi Laboria vam
assolir el 2-0. A la segona part
va baixar la intensitat del joc. Ells
es van quedar amb deu i natros
vam aguantar bé defensivament
i, a més, vam tenir alguna opció
més. Felicitar a l’equip perquè
amb la poca pretemporada que
ha fet està competint molt bé”.
Emilio, de l’Olimpic B: “la pri·
mera part fou jugada amb molta
intensitat però amb poques oca·
sions. No obstant la major inten·
sitat i control era de l’equip local
i fruit d’una errada de marcatge,
en un córner va arribar l’1-0. Tot
seguit dos lesionats abans de la
mitja hora minvaven més les for·
ces, en una jornada en què ja te·
níem moltes baixes. Amb un gran
xut de vora mig camp el Perelló
va establir el 2-0. A la represa
es va intentar però sense massa
profunditat. Al minut 20 es va
produir l’expulsió de Pujol en una
desencertada acció del jugador
que deixava l’equip amb 10”.

Rafel, tècnic de l’Aldeana: “d’en·
trada, l’Ametlla fou superior a
natros, creant ocasions i van
fer el 0-1, en un córner. Vam
reaccionar i Albert amb un tret
des de fora de l’àrea va empa·
tar. Va haver un moment clau
quan d’una ocasió nostra per
fer el 2-1 vam passar a la juga·
da següent a l’1-2. A la represa
vam tenir 20 minuts bons. Arran
d’una bona jugada vam empatar
a 2, xut del juvenil Joel. Amb el
2-2, el joc ja va ser més travat.
Un tret de falta llunyana, per
l’escaire, va ser el 2-3. Ens va fer
mal i es va intentar però no vam
poder. En global l’Ametlla fou
superior però vam estar a prop
de poder traure algo positiu”.
To, tècnic de l’Ametlla B: “vam
fer un partit molt complet. Joan
va fer el 0-1. Ells van empatar
amb un gran gol. Vam tornar a
avançar-nos amb un altre gran
gol. Vam tenir opcions per po·
der fer l’1-3. En canvi van ser ells
els qui van tornar a empatar, a la
represa. Vam seguir i amb go·
làs d’Àlex des de 35 metres vam
assolir el 2-3 que penso que va
ser merescut tal com va anar el
partit”.

LA GALERA, 0
CAMARLES B, 2

CATALÒNIA, 1
XERTA, 1

Laura Matamoros, de la Gale·
ra: “el Camarles va plantejar un
partit amb molta solidesa defen·
siva i li va sortir bé. Sobre tot a
la primera meitat, natros no vam
saber capaços de trencar línies.
A més, dos desajustos defen·
sius nostres van penalitzar amb
el 0-2. A la represa vam sortir
amb actitud i ganes però això
no es va convertir en cap gol.
No obstant, em quedo amb esta
actitud perquè és la que hem de
tenir per a competir”. Florin, del
Camarles B: “al primer temps
vam ser molt superiors, fent el
que havíem entrenat, sabent
que anàvem a jugar a un camp
de terra. Vam aprofitar 2 acci·
ons, una a pilota parada i l’altra
en una errada del porter local,
per marxar al descans amb un
0-2 i fallant alguna ocasió més.
La Galera en la primera part no
ens va crear gaires problemes en
defensa. La segona part fou més
disputada on nosaltres vam fallar
3-4 ocasions. Però La Galera va
estar més posada i ens va apretar
amb un joc directe. Destacar el
treball defensiu de tot l’equip ja
que la Galera no va disposar de
cap ocasió clara en tot el partit”.

Dani, tècnic del Catalònia: “par·
tit molt disputat i igualat. A l’inici,
vam estar més ben posicionats. Al
minut 18, a la segona jugada d’un
córner, Aleix Bayerri amb un gran
gol va fer l’1-0. Però, poc des·
prés, el visitant Àngel va empatar.
Als últims minuts de la prime·
ra part el Xerta es va sentir més
còmode. A la represa, vam tenir
uns 10 minuts de domini, amb
alguna ocasió com una de Marc.
Però el Xerta va arribar més fresc
al tram final de partit i va gaudir
d’una ocasió claríssima que Xavi
va evitar. Finalment, va reclamar
un penal que sembla que va serho però que l’arbitre no va xiular”.
Des de Xerta: “partit força cor·
recte i amb bon joc. Primers 20
minuts domini del Catalònia que
va avançar-se. Vam reaccionar i
vam empatar. Llavors vam pas·
sar, amb algun reajust tàctic, a
dominar, tot i que el Catalònia va
fer alguna arribada. A la represa,
la dinàmica fou la mateixa. I vam
acabar molt bé, amb una gran
ocasió que va aturar el seu porter
i un penal molt clar a l’àrea local
que no es va pitar. Molt contents
del treball i l’actitud, L’equip creix
i hem de seguir en aquesta línia”.

Se suspenen els partits Fatarella-Sant
Jaume i Pinell-Masdenverge
1

2

*Als 15 minuts, es va suspendre diumenge passat el partit Fatare·
lla-Sant Jaume (0-1), per la forta pluja. La Fatarella, enguany amb
10 jugadors locals, havia fet la presentació abans de començar la
confrontació (imatge 2). Per la forta pluja, també es va ajornar el
Pinell-Masdenverge, quan s’havien jugat 3 minuts (imatge 1).
*El partit La Cava-Aldeana, de la propera jornada, ha estat suspés a
petició del club aldeà. I la Cava ha acceptat.
*La lliga passada, el Catalònia B, en partit a la Santa Creu contra el
Xerta, va reclamar un penal que no fou xiulat als darrers minuts d’un
derbi que va acabar amb empat. Dissabte passat, va ser a la inversa.
A darrera hora, el col.legiat no va xiular un penal clar a l’àrea local.

RESULTATS. quarta. 3 jornada

Gandesa-Tivenys		
Aldeana-Ametlla		
Catalònia-Xerta		
Perelló-Olimpic		
J i Maria-Ebre Esc.		
Fatarella-S Jaume (sus 15)
La Galera-Camarles		
Pinell-Masdevr. (sus 3)
Ginestar-la Cava		
equip

GF

2-0
2-3
1-1
2-0
4-1
0-1
0-2
0-0
6-0
GC PNTS

1. Gandesa
11
1
9
2. Ginestar
10
3
7
3. Xerta
5
1
7
OLIMPIC SUEPESIO A JESÚsA EL
4. Masdenv.
8
1
6
CAP DE SETMANA PASSAT
5. Olimpic
6
5
6
6. Camarles
3
2
6
Partit xerta
7. Pinell
6
2
4
8. Perelló
2
1
4
9. Tivenys
6
6
4
10. Ametlla
6
6
4
11. J i Maria
4
3
3
12. Catalònia
2
4
1
13. Ebre Escola
2
6
1
14. La Galera
2
8
1
15. La Cava
0
10
1
16. S Jaume
0
0
0
17. Aldeana
4
11
0
18. Fatarella
3
10
0

PROPERA JORNADA 4A CATALANA
Dissabte. Ebre Escola B-Catalònia B (15.15h); S Jaume-Perelló B (15.30h); Tivenys-la Galera (16h);
Ametlla B-Gandesa B (16.30h); Masdenverge-Ginestar (16.30h)
Diumenge: Xerta-Fatarella (12h); Olimpic-Pinell (16.30h) i Camarles-J i Maria (16 h)
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CLUB HANDBOL AMPOSTA HANDBOL
Derrota a Castelló (34-17)

Centre Esports
Tortosa
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CLUB DE REM TORTOSA
Nou embarcador

Resultats de la primera jor·
nada: Sènior masculí: CE
Tortosa-Aula (22-22). Partit
igualat i empat meritori con·
tra un equip que està fet per
lluitar per pujar a 1a.
Juvenil masculí: Canove·
lles-CET (24-25). Juvenil fe·
mení: Sant Llorenç-CE Tor·
tosa (22-17); Cadet masculí:
S Esteve Palautordera-CET
(39-26). Infantil mascu·
lí: CET Roig-Cambrils (4419). Infantil masculí. CET
Blanc-Cambrils (32-27)
L’Amposta Lagrama va perdre
en el desplaçament a Castelló
(34-17). El Balonmano Castellón
va ser superior i és que és un
equip que de ben segur estarà
a la part alta de la taula classi·
ficatòria per intentar retornar a
Divisió d’Honor (Liga Guerreras
Iberdrola). L’equip local va anar
sempre per davant al marcador,
sense donar opcions al conjunt
ampostí. Dur correctiu que ha
de servir per rectificar errades

3a Running Series l’Aldea

Després de l’aturada obligatò·
ria a causa de la COVID, en·
guany la Running Series torna
a l’Aldea. Diumenge 17 d’oc·
tubre tindrà lloc la 3a edició.
La sortida de la cursa 10K / 5K
serà a les 10h matí a la zona
esportiva. Les inscripcions es·
taran obertes: del 2/10/2021 a
les 00:00:00 al 15/10/2021 a
les 23:59:59.
Josep Franch, regidor d’acció
Esportiva: “la veritat és que
estem contents de poder re·
cuperar aquelles activitats es·
portives que, amb la COVID,
es van haver d’aturar. La cursa
Running Series n’és una d’im·
portant i, per això, des de la
regidoria d’Acció Esportiva ani·

El vicepresident i conseller de
Polítiques Digitals i Territori,
Jordi Puigneró, va inaugurat el
nou embarcador del Club de
Rem Tortosa, acompanyat de
l’alcaldessa Meritxell Roigé, el
delegat del govern de les Ter·
res de l’Ebre, Albert Salvadó, i
el president de l’entitat, José
María Chavarría.
D’altra banda, el Club de Rem
Tortosa fou el guanyador de
la 1ª Trobada de Rem Olímpic

de cara a enfrontaments contra
rivals més assequibles. Demà
dissabte, l’Amposta rebrà al BM.
Servigrou Benidorm,, en la jor·
nada 4.
CH. AMPOSTA “LAGRAMA”: Alu
López i Helena Piñol a la por·
teria, Lluna, Maria Bertomeu,
Sara Alonso, Gemma (3), Zoe
Turnes (5), Paula, Maite (2), Rut
Pagà (1), Andrea (2), Mireia Fer·
ré, Noa, Alexandra, Blanca (2),
Laia (2).

mem a tothom a participar-hi,
alhora que volem posar en
valor que l’organització està
treballant perquè sigui una
cursa segura per als partici·
pants, amb totes les mesures
anti-COVID presents”.
De 8h a 9:30 hores del diu·
menge 17 es farà el lliurament
de dorsals (s’ha de presentar
DNI per poder recollir-lo).
A les 11 h està prevista l’entrega
de premis.

Les inscripcions
estan obertes.
La cursa serà el dia 17

Breus
** L’equip de l’empresa HIFE
participarà els propers dies
15-16 i 17 als Rànking Games
de La Pobla de Mafumet. És
l’única empresa de les Terres
de l’Ebre que competirà en
aquesta prova.
** El cap de setmana passat
va començar la lliga de fut·
bol sala:
Ebre Escola-CF Roquetes
6-1
Toscà-Inter Rasquera 5-1
FF Motors AFS Deltebre-Sal·
vem lo Delta Futsal 3-0
Campredó-TM Tortosa 5-1
M Mediterrani-Dertochip 4-3
Descansava el Benifallet
** El sènior de l’Handbol
Club Perelló va perdre a casa
del Lleida Pardinyes (28-25).
Primera part amb avantatge
clarament perellonenc (des·
cans 10-14). A la segona una
sèrie d’errors van propiciar la
remuntada local i la victòria
de les lleidatanes.
** El sènior femeni de
l’Handbol club Ampolla va
aconseguir una gran victòria
en el debut en la lliga, con·
tra el castelldefels. L’equip de
Javier Garcia va imposar-se
per 33-17 en la primera jor·
nada de la lliga de Segona
catalana.

en motiu del 75è aniversari de
l’Entitat que es va celebrar a
Tortosa el cap de setmana pas·
sat. El comité organitzador de
la Trobada, amb el suport de
la Junta Directiva del Club, va
decidir donar el premi de 300€
al projecte del Menjador Social
de Tortosa de Càritas Diocesa·
na en nom de totes les reme·
res i remers dels diversos Clubs
que foren partíceps de la Tro·
bada.(Facebook Club de Rem)

CLUB PATÍ L’ALDEA

Campionat del Món

El grup Xou Petit del Club Patí l’Aldea ha estat quart al Mundi·
al de patinatge artístic de Paraguai. D’aquesta forma, no es va
poder revalidar el títol assolit a Barcelona al 2019. L’equip italià
Roma Roller ha estat el guanyar en aquesta edició.
El dimecres va tenir el tret de sortida la competició sènior indi·
vidual amb la presència per part de la selecció espanyola d’An·
drea Silva del CP l’Aldea, Carla Escrich, i Pau Garcia i Pere Mar·
sinyach. De moment, Pau va segon, Pere, sisè i Andrea tercera.
Avui divendres per la nit, i durant la matinada de dissabte (hora
catalana) es faran les proves del disc llarg.
El Club Patí l’Aldea torna a ser internacional i competeix al pri·
mer nivell. Tot un èxit per a l’esport aldeà i per al de les Terres
de l’Ebre. Cal valorar l’esforç i el treball, i poder disputar una fita
esportiva mundial, en este cas a Paraguai.
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gastronomia

DONUTS
CASOLANS
INGREDIENTS 30 UNITATS:
• 500gr de farina de força
• 2 sobres de llevat sec de pa (no
tipus Royal)
• 80gr de sucre
• 250gr de llet tèbia
• 1 ou
• 40gr de mantega
• 5gr de sal
• Cardamom
• La pell d’una taronja ratllada
• Oli de gira-sol
Per la glassa:
• 2 cullerades de mantega
• sucre glacé (o sucre de llustre)
• 3 cullerades d’aigua
Per la xocolata:
-1 tauleta de xocolata especial per fondre

PREPARACIÓ:
Comencem barrejant en un bol
la farina, el sucre, el llevat i la sal.
Ratllem la pell d’una taronja i xa·
fem al morter uns grans de card·
amom. Els grans de cardamom
s’han d’obrir amb un ganivet i
només aixafar-ne el contingut
de dins. El cardamom li donarà
als dònuts aquest sabor tan es·
pecial que tenen. Ho afegim tot
a la barreja. Un cop barrejat hi
afegim la llet i l’ou i removem.En·
cara que us sembli que la massa
està enganxosa ja la podeu bol·
car a sobre d’una superfície per
treballar-la. L’amassem una bona
estona. Al principi us semblarà
impossible que deixi d’engan·

xar-se però ho farà. Quan ja es·
tigui pastada hi afegim la mante·
ga. Recordeu fer servir la tècnica
de posar la mantega al mig de la
massa i anar-la tancant com vam
fer a la coca de Sant Joan. Un cop
ben pastada la deixem llevar una
hora tapada amb un drap perquè
dobli el volum. Un cop llevada la
massa l’estirem amb un corró fins
que quedi d’un gruix d’1,5cm més
o menys. Ara donarem forma als
dònuts. Us recomano tenir a punt
un paper de forn o una safata de
silicona per anar col·locant els
dònuts quan els hàgiu tallat.
Per fer els dònuts necessi·
teu dues eines molt especials:
una tapa de Cola-Cao i un tap
d’ampolla d’aigua! amb aquests
dos estris, que estan a totes les
cuines, aconseguireu una bona
mida de dònuts, una mica més
petits que el de compra però ide·
als per fregir-los. Un cop tallats
els dònuts els anem col·locant al
paper de forn i els deixem llevar
una hora. Un cop llevats és hora
de fregir-los. Poseu oli de gira-sol
abundant en una paella. L’oli no
ha de ser ni molt calent (es cre·
marien de seguida per fora i que·
darien crus per dins) ni molt fred
(es desfarien i perdrien la forma).
Un cop fregits els anem posant
sobre paper absorbent. També
podeu provar de coure’ls al forn...
Preparem les cobertures. Farem

la meitat de glassa i l’altra mei·
tat de xocolata. La glassa és
aquell sucre tan característic
que tenen els dònuts per so·
bre. Per fer-la desfem la man·
tega al microones i hi afegim
dues cullerades de sucre glacé
(o sucre de llustre) i tres culle·
rades d’aigua. Un cop barrejat
hi anem afegint sucre glas fins
que ens quedi una textura den·
sa i en terbolinada. Llavors ja
podem pintar els dònuts amb
un pinzell. Sigueu abundants,
ho agraireu quan us els men·
geu. Per fer la xocolata només
cal desfer-la al microones en
un bol. Un cop desfeta la xo·
colata anem banyant els dò·
nuts dins el bol. Vigileu que la
xocolata és calenta. Us reco·
mano que manipuleu els dò·
nuts amb dues culleretes. Dei·
xem refredar i quan la massa
estigui freda els posem a la ne·
vera perquè la xocolata quedi
presa. Aquests dònuts són bo·
níssims acabats de fer, però us
deixo un truc per fer-los durar:
congeleu-los d’un en un em·
bolicats amb paper film. Quan
us els vulgueu menjar els traieu
una estona abans. Si són de
sucre els podem descongelar
a temperatura ambient, si són
de xocolata descongeleu-los a
la nevera perquè no es desfaci
la xocolata. Bon profit!

amb MÉS EBRE
SORTEJA
15 ENTRADES
Per divendres 15/10/2021.
Més info:
www.mesebre.cat
Facebook: diarimesebre

serveis
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IMMOBILIÀRIA // TREBALL // FORMACIÓ//

SE LA TASAMOS Y COMPRAMOS, AL PRECIO
LLAMENOS (ZONAS BAIX EBRE Y MONTSIA
(abstenerse corredores e inmobiliarias)

Contacto telfs:
642066150 - 688303880
Sr. Javier.
ORACIÓ A L’ESPERIT SANT
Esperit Sant. Tu que m’aclareixes tot, que il·lumines tots
els camins perquè jo arribi al meu ideal. Tu que em dónes el
do diví de perdonar i oblidar el mal que em fan i que en
tots els instants estàs amb mi, jo vull en aquest curt
diàleg agrair-te per tot i confirmar una vegada més que
mai més em vull separar de tu, per major que sigui la il·lusió
material. Desitjo estar amb tu i tots els meus estimats en
la gràcia perpetua. Gràcies per la teva misericòrdia vers a mi
i els meus. (la persona haurà de resar aquesta oració tres
dies seguits sense dir l’encàrrec, dintre de tres dies serà
aconseguida la gràcia per més difícil que sigui). MJC

àries

21/03 al 20/04

taure

21/04 al 21/05

SE TRASPASA
POR JUBILACIÓN
TIENDA DE VENTA DE
MATERIAL ELECTRICO Y
DE FONTANERIA. ZONA
CENTRICA, EQUIPADO
PARA CONTINUAR
CON EL NEGOCIO Y
TRANSPASO DE CLIENTES.
EN AV. GOLES DE L’EBRE,
347 DE DELTEBRE

609 367 681
REZAR A
SANTA RITA
Con vela encendida
pedir un favor
negocio, dos
imposibles:
1 Padrenuestro
9 Avemarías
durante 9 días
Publicarlo pronto
P.F.

VOLS

SERVEIS // RELAX

CASA DE LATINAS

TORTOSA

ANUNCIAR-TE?

¡Ven a
DISFRUTAR! Travesti

Aquest és el teu espai
privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

TORTOSA
6 3 2 1 4 6 386 667 250 912 602 572 637
MARTINA

comercial@mesebre.cat

CUIDADORA
PERSONAS
MAYORES

RELAX
LATINAS,
24 HORAS.
TAMBIÉN
SERVICIO
A HOTELES Y
DOMICILIO

MUCHOS AÑOS DE
EXPERIENCIA, SERIA
Y RESPONSABLE
DISPONIBILIDAD
INMEDIATA,
ZONA TORTOSA

672 380 013

bessons

cranc

21/05 al 21/06

22/06 al 23/07

Isadora

SEXO MASAJES Y
SEXO, MASAJES Y MUCHO MÁS...
CON UNA
MUCHO MÁS.
GUAPÍSIMA
HERMOSA
LLAMANOS
LATINA JOVEN ACTIVA PASIVA

TORTOSA

¿QUIERE USTED VENDER
SU FINCA CON CASA O MASÍA?
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877 075 973

lleó

24/07 al 23/08

verge

24/08 al 23/09

Secció patrocinada per:

Compta fins a deu
abans de dir el que
penses. Les teves
paraules poden ferir
sensibilitats i la prudència serà la millor
aliada. Prepares
una escapada per
desconnectar.

Voldries avançar en
un assumpte important per tu, però
tens por d’errar. És
lògic que necessitis
assegurar-te, però si
deixes passar més
temps, també perdràs l’oportunitat.

La conjunció Mercuri, Sol i Mart no et
deixa indiferent. La
ment et va a mil per
hora i vols passar
a l’acció. Això pot
ser positiu o no, en
funció del context.
Prudència.

Venus a la teva Casa
VI pot portar un bon
període professional. Pot tractar-se
de millores en les
condicions laborals o
bé trobar una feina
que t’agradi més que
l’actual.

Després d’unes
setmanes una mica
capficat, recuperes
l’energia habitual i
t’endinses en nous
projectes. Si no tens
parella, poses la
vista en una persona
del teu interès.

Apostes per modificar alguns vells hàbits que fins fa poc
eren inconscients
i vols gestionar-ho
per donar el millor
de tu. Trobades interessants al voltant
d’una taula.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

Vols deixar enrere
el passat i dur a
terme algun canvi
radical a la teva vida.
L’economia entra a
una etapa més favorable, el que influeix
positivament en el
teu ànim.

Venus al teu propi
signe, t’inclina
a sentir-te més
tranquil i en pau i a
establir ponts amb
qui t’envolta. També
desprens més atractiu i pots notar que
et miren més.

Et proposes gaudir
de la llar i dels teus
moments de solitud.
Et sents a gust amb
tu mateix i acceptes
el teu costat difícil.
Algú t’atrau, però
encara no vols
llançar-te.

Amb Sol i Mart a
Casa IX, pots plantejar-te cercar oportunitats més enllà de
les nostres fronteres
o bé, ampliar el
teu negoci i oferir
productes/serveis a
altres països.

Venus a la Casa X pot
oferir oportunitats
professionals o bé
que entris en una
etapa més positiva
per tu. Si no tens
parella, et fas el
propòsit de deixar
d’estar sol.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
Venus a la Casa III
obre la teva perspectiva de les coses
i les valores d’una
manera més justa.
Cerques l’equilibri i
t’allunyes de persones que no t’aporten
res positiu.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

112

DIARI MÉS EBRE • divendres 8 d’octubre / 2021

a l’última

LORENA PUENTE

NOVA PRESIDENTA DE LA UE CAMPREDÓ
M

’agrada veure que
cada cop les dones
s’apropien, d’una manera
natural, d’una part dels estadis.
Curioses, apassionades per
l’esport, nenes, adolescents,
mares, totes són partidàries,
entusiastes i compromeses
amb aquests actes festius.
L’objectiu és lo mateix tant per
elles com ells, donar suport al seu
equip, és clar, però també ho és
participar des de dintre del club.
Aquest és el cas de Lorena Puen·
te, la nova presidenta de la UE
Campredó. De fet penso que, al
camp com a la vida, tots tenim un
paper a jugar: guanyar junts!
De jugadora a presidenta de la
UE Campredó. Una bona base
per apropar els coneixements
com a jugadora a la responsabilitat com a presidenta, no?
Sí, de fet sóc aficionada de tota
la vida. Sóc sòcia del FC Barcelo·
na abonada al Camp Nou, sòcia
fundadora de la Penya Barcelo·
nista de Campredó i de la Unió
Esportiva de Campredó des de
fa molts anys. La meva parella ha
jugat sempre a futbol, la meva
filla gran juga a l’equip Preben·
jamí, aquí al poble... per tant al·
guna base ja tenia. També portar
jugant dos anys a futbol et dóna
una visió que abans no tenia
quan has de gestionar un club. El
nostre club és molt petit i famili·
ar, i saber com se sent un juga·
dor o jugadora quan competeix,
quines són les seues necessitats,
problemes... ajudar molt perquè
jo també les he viscut. Realment
ajuda, i tant!
El futbol és l’esport més popular, però segueixen havent-hi
poques dones al capdavant
dels clubs. Per què?
Jo penso que hi ha poques do·
nes per la cultura que tenim. So·
lem deixar que aquests càrrecs
els ocupin els homes i nosaltres
organitzem des de darrere. En·
cara avui en dia l’esport està més
vinculat al món masculí, suposo
que és perquè nosaltres solem
agafar-nos les tasques de casa i
dels fills i filles com a nostres, les
prioritzem, i ens queda menys
temps. Però per sort penso que
tot això està canviant i cada ve·
gada som més conscients de la

importància de fer esport i tenir
una vida social.
De quants equips disposa el
seu club?
Ara mateix disposem de quatre
equips de futbol base (un preben·
jamí, un benjamí, un d’aleví i un
infantil). Tots ells formats tant per
xiquets com xiquetes. Som un
club que apostem per la igual·
tat, i estem orgullosos de tenir
jugadores en tots els equips de
futbol formatiu. També un equip
amateur de futbol 7 femení i un
equip de futbol sala masculí. Les
intencions són de poder tornar a
crear un primer equip de futbol
11 amateur masculí per la tem·
porada vinent, però per això ne·
cessitaríem renovar les instal·laci·
ons, sobretot el camp, som dels
pocs clubs que juguem en gespa
natural i es fa difícil mantenir-lo
en bones condicions jugant tants
equips.
El futbol femení es juga des de
fa molt de temps, però segueix
vivint a l’ombra mediàtica del
seu homòleg masculí. Com a
jugadora i mare de jugadora,
que en pensa?
Encara tenim massa estigmatit·
zat el futbol i encara molts pares
pensen que és un esport per al
sexe masculí, i nosaltres mateixos
no li donem prou visibilitat. Com
hem de seguir un equip femení
que ens agrada si no en tenim la
possibilitat? Moltes vegades he
escrit comentaris a diaris nacio·
nals per la manca de notícies del
futbol femení, perquè tot i voler
seguir algun equip és molt difícil
si no ens apropen la informació.
També he volgut seguir algun
partit important per la ràdio, però
resulta que no retransmeten els
partits de futbol femení de pri·
mera divisió... Impensable en
l’esport masculí.
El futbol és diferent quan el juguen dones o homes?
No i sí. No, perquè és el mateix
esport, mateixes regles, i sí, però

no millor o pitjor, simplement
diferent. M’explico: el futbol
masculí ha anat evolucionant al
llarg dels anys. El futbol femení
fa relativament poc que existeix,
i per tant també anirà evolucio·
nant com ho ha fet el masculí.
Ara mateix el futbol masculí és
molt físic, els nois que juguen
a futbol amateur porten molts
anys jugant a futbol, des de ben
petits, per tant ja tenen una base
i en edat amateur els diferencia el
físic. En canvi, moltes noies que
avui juguem a futbol femení en
categories amateur, no havíem
jugat mai, per tant, tot allò que
els nois han après a futbol base,
ho estem aprenent nosaltres ara.
La FIFA està prenent mesures
concretes per portar el futbol
femení a nous nivells i convertir-lo en un esport universal.
Que en pensa?
(Penso que per poder un dia a as·
solir això hauríem de ser els pares
des de casa que els ensenyem i
els demostrem aquesta igualtat
en tots els aspectes de la vida.
Si és veritat que promocionen el
futbol femení des d’un estament
tan important com la FIFA segu·
rament també es notarà el canvi,
però el canvi més important és el
que podem fer des de casa nos·
tra, a la nostra feina, a l’escola...,
i com no, tenir ídols o referents
femenins són l’espill per a moltes
xiquetes que volen jugar i molt
important perquè el futbol feme·
ní continuï creixent.
Quins són els seus projectes?
A nosaltres ens agradaria molt
poder anar creixent en futbol
base i com et deia abans, crear un
primer equip de futbol 11 mascu·
lí, com teníem fa uns anys. El més
important ara és lluitar entre tots
per unes instal·lacions millors,
el camp que tenim actualment
comporta molt de manteniment
i molt temps invertit, i no és vi·
able per una junta que estem
treballant desinteressadament i

tots tenim les nostres respectives
feines i les nostres càrregues fa·
miliars. Per desgràcia Campredó
és una EMD i això limita molt les
possibilitats. Crec que tots tenim
clar que la renovació del camp
de futbol ha de ser una prioritat, i
sé que s’estan explorant totes les
possibilitats. Ja no és per nosal·
tres, sinó pels xiquets i xiquetes
del poble que volen jugar a casa,
però veuen com als altres pobles
tenen unes instal·lacions molt
millors que les nostres. Crec que
els ho devem.
Com veu l’actual cultura del
futbol pel que fa a: respecte,
educació, esperit cívic, suport
educatiu, tolerància, joc net...
Els xiquets i xiquetes podrien
donar moltes lliçons als adults.
En partits de futbol base, que
n’acostumo a presenciar, veig
tots els valors que presumeix el
futbol. Es respecten, es dema·
nen perdó, no reclamen les de·
cisions de l’àrbitre, accepten el
resultat, disfruten. En canvi en
amateurs hi ha molta feina a fer,
sembla mentida. La competitivi·
tat moltes vegades va en contra
de tots aquests valors, i hauríem
de fer tots i totes un esforç per·
què no sigui així, han de poder
conviure. Ja no parlo a nivell pro·
fessional, on la competitivitat és
cada vegada més un negoci que
un esport...
Com ho fa per combinar la
seua feina amb la presidència
de la UE Campredó i les seues responsabilitats familiars?
Segurament que aquesta pregunta no li faria si fos home!
Jo també penso que si fos home
no em faries aquesta pregunta
(riu). Per desgràcia tenim massa
inculcat aquest rol de respon·
sabilitat familiar femení. És molt
complicat compaginar-ho tot,
no és només la gestió del club
sinó la feina que tenim els dies de
partit i els previs: pintar el camp
(dos camps de futbol 7 i el de
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futbol 11) i la cantina, que és la
font d’ingressos que ens permet
tirar endavant, juntament amb els
patrocinadors. Per sort som un
equip de junta molt ben avingut i
molt compromès que ens inten·
tem ajudar en tot el que podem.
També tenim col·laboradors que
ens ajuden en les tasques princi·
pals. A més a més tinc ajuda de
la parella, els pares i sogres... tota
ajuda és bona.
Per trencar barreres i canviar
estereotips les dones hauríem
d’assolir llocs de responsabilitat, i no només a l’espai futbolístic. Per què creu que ens
costa tant atrevir-nos i presentar-nos en aquests llocs?
Pel que parlàvem abans. És com·
plicat compaginar el rol familiar i
el laboral, encara ara moltes do·
nes assumim aquestes tasques
com a nostres i no ens queda
gaire temps per vincular-nos a
aquestes responsabilitats. Tot i
això, cada cop serem més les do·
nes a llocs de responsabilitat. En
la política ja fa anys que hi ha do·
nes que van fer el pas, i ben aviat
espero veure més dones al cap·
davant de clubs esportius pro·
fessionals, crec que a poc a poc
ens estem fent un lloc en un món
que originàriament es va enfocar
de cara a l’home. Quan una dona
sigui presidenta d’un club de fut·
bol i ja no sigui notícia, voldrà dir
que ja ho haurem superat.
Quan creu que veurem una
dona presidenta, per exemple,
del FC Barcelona?
Penso que encara queda molt
camí per poder veure una cosa
així. De totes maneres, si no re·
cordo malament, el Rayo Valle·
cano va tenir al capdavant una
dona com a presidenta durant
molts anys, penso que hauria de
ser un model a seguir.
Si, Teresa Rivero va presidir lo Rayo Vallecano durant
uns disset anys, però quasi
sempre se la vinculava com a
esposa de José Maria Ruiz-Mateos...
(riu) Però algun dia arribarà! El FC
Barcelona, per sort, segueix sent
un club de futbol i no una SAD.
Per tant, qui decidim som els so·
cis i sòcies. Per què si una dona
lidera un projecte guanyador
no pot guanyar unes eleccions?
Tant de bo!

