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150.000 GRÀCIES!
E

l Teatre-Auditor Felip Pedrell de Tortosa va acollir la Gala benèfica en benefici del projecte Emma, coincidint amb el
dia mundial del càncer de mama. La Gala va recaptar els últims milers d’euros per assolir l’objectiu dels 150.000 que
necessitava el projecte per a la contractació de personal d’investigació i compra d’eines i materials essencials. P12

Salut es replanteja ara el projecte per ampliar l’Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa perquè el cost es “dispara”
El gerent de la Regió Sanitària a l’Ebre, Joan Nin, va explicar ahir dijous que la comissió tècnica
i política que avalua el projecte està reformulant-lo i quantificant-lo per decidir si és viable. Les
comissions “valoren altres opcions” perquè el cost inicial, de 45 MEUR, “s’ha multiplicat”. Les
reaccions no s’han fet esperar.
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L

a nova factura de la llum
fixada pel Govern ha fet
que les mirades del consumidor es centrin a buscar el
millor horari per encendre la
rentadora o, fins i tot, calcular si compensa planxar de
nit per estalviar.
Però aquests càlculs horaris i
l’elecció d’una potència o una
altra no sempre resulten fàcils
en un sistema tan complex com
el mercat elèctric. Així i tot, alguns no tenen cap problema
ni mals de cap a l’hora de fer
càlculs perquè són els responsables de les grans empreses
elèctriques, els qui tallen el bacallà. En plena escalada del preu
de l’energia, quatre companyies
concentren el 78,6% de la quota
de mercat lliure, segons el recent informe de supervisió de
canvis de comercialitzador de la
Comissió Nacional dels Mercats
i la Competència (CNMC): Iberdrola, Endesa, Naturgy i EDP.
Sabeu quines són les retribucions per l’any 2020 d’aquests
alts executius d’empreses elèctriques, que operen en un dels
sectors més regulats per l’administració? Amb el sou més alt
es troba Ignacio Sánchez Galán,

president i conseller delegat
d’Iberdrola. El 2020, va rebre
una retribució de 12,2 milions
d’euros de l’elèctrica (el 51,2% es
correspon amb el seu salari, que
suposa un total de 6,2 milions
d’euros. Per exemple, d’aquesta
part, 100.000 es corresponen
només amb les dietes. Uns 5,7
milions d’euros es corresponen
amb el benefici brut de les accions o instruments financers
consolidats, i 307.000 euros
per la seva pertinença a consells d’altres societats del grup.
A més, Galán ocupa altres càrrecs com el de president de les
societats subholding del grup
Iberdrola al Regne Unit (ScottishPower), als Estats Units (Avangrid) i al Brasil (Neoenergía).
Els representants d’Endesa i Naturgy, tenen un sou base al voltant dels 900.000 euros anuals.
El conseller delegat d’Endesa,
José Bogas Gálvez, actualment també ocupa el càrrec
d’Iberia Country Manager del
Grup ENEL. El 2020 va percebre
un total de 2,8 milions d’euros,
fet que suposa un 8,2% més
que l’any anterior, quan aquesta quantitat es va situar en 2,6
milions d’euros. Segons recull

l’informe de remuneracions remès per l’empresa a la Comissió
Nacional del Mercat de Valors
(CNMV), la major part d’aquesta
percepció, uns 2,2 milions d’euros, es corresponen amb la retribució que Bogas va rebre en
metàl·lic de l’elèctrica.
No obstant això, també va obtenir 485.000 euros a través de
sistemes d’estalvi i 99.000 euros
en altres conceptes que no apareixen detallats... A més, tal com
recull l’informe, l’actual conseller delegat d’Endesa és beneficiari d’un sistema de previsió
social per jubilació i defunció.
Per la seva banda, en el seu segon any al capdavant de Naturgy, Francisco Reynés, va guanyar 4,6 milions d’euros entre
salari i pensions. En l’informe
anual sobre remuneracions de
l’empresa s’especifica que una
mica menys de la meitat, uns
2,16 milions d’euros, són en metàl·lic. De la quantitat restant, va
rebre 2,3 milions del seu pla de
pensions i 61.000 euros per al-

tres conceptes...
En el cas de Rui Teixeira, conseller delegat d’EDP, l’any 2020 va
cobrar 896.127 euros, dels quals
330,684 euros es corresponen
amb variables. Així s’extreu de
l’informe anual de l’empresa.
Recordem que el dijous 7 d’octubre el preu de l’energia en el
mercat majorista es va fixar en el
rècord històric de 288,53 euros
/ megawatt hora (MWh), amb
pics en alguns moments de 300
euros / MWh. Si el 20 de juliol el
cost va superar per primera vegada la cota dels 100 euros per
megawatt hora (MWh), l’1 d’octubre es va doblar aquesta fita
i es van superar els 200 euros
/ MWh per seguir creixent tan
sols una setmana més tard.
aquest context d’escalada sense precedents que està experimentant el preu de l’energia
en els últims mesos, les grans
empreses elèctriques espanyoles són i seran al centre dels
debats, però mentrestant, a rascar-mos la butxaca..

BIBLIOTEQUES I SALUT MENTAL
A LES TERRES DE L’EBRE
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4 biblioteques públiques
de les Terres de l’Ebre
participen durant el mes
d’octubre en diferents
activitats relacionades amb
el projecte “Biblioteques i
Salut Mental a les Terres de
l’Ebre”.
Biblioteques i Salut Mental a
les Terres de l’Ebre és un projecte del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Taula de Salut Mental
de les Terres de l’Ebre per donar visibilitat a les persones
que pateixen trastorns de salut mental, sensibilitzar la població sobre aquesta problemàtica, acabar amb l’estigma
social i afavorir la prevenció
d’aquests trastorns, sobretot
entre els joves.
La Central de Biblioteques de
les Terres de l’Ebre amb la col·
laboració de la Taula de Salut
Mental de les Terres de l’Ebre
ha organitzat dins del projecte Biblioteques i Salut Mental a

les Terres de l’Ebre una acció
conjunta en la qual participen
totes les biblioteques públiques del territori.
Aquest treball conjunt s’ha
iniciat aquest estiu amb la col·
laboració dels membres del
Club Social Terres de l’Ebre
que han confeccionat i decorat 34 arbres de cartró reciclat, que serviran perquè
les persones usuàries de les
biblioteques ebrenques puguin traslladar els seus dubtes
i inquietuds al voltant d’aquest
temàtica. Aquestes aportacions serviran a la llarga perquè
els especialistes en salut mental identifiquin quines qüestions preocupen la ciutadania.
Una altra proposta a destacar
és l’exposició-taller Im-perfectes, de les germanes Besolí; una activitat adreçada als
joves que pretén prevenir els
trastorns alimentaris combatent l’excessiva pressió existent actualment entorn el físic

femení i els cànons de bellesa
imposats. Les biblioteques que
acolliran l’exposició són les de
Tortosa, Amposta, Móra d’Ebre
i Gandesa.
Completa el programa el taller Còmic i salut mental, de
l’il·lustrador morenc Jordi
Alfonso, també per al públic
jove que s’impartirà a les bi-

blioteques de Deltebre, Ulldecona, La Sénia, Flix, Camarles i Sta. Bàrbara.
Tant el taller com l’exposició
comptaran amb el suport de
personal sanitari especialitzat
que aporta la Taula de Salut
Mental i que de manera voluntària contextualitzarà l’activitat i aportarà valor afegit.

en portada
MÉS
NOTÍCIES
UN NOU
HOSPITAL?
El director de Salut a l’Ebre,
Joan Nin ha explicat que un
dels principals problemes logístics és que cal desplaçar el
dipòsit d’aigua o la proximitat
del nou edifici a les fortificacions emmurallades. “Cal veure
tot això com es reordena i es
valoren altres opcions perquè
una cosa eren els possibles
45 MEUR que es van valorar i
que potser ara s’han multiplicat”, ha apuntat Nin, que
no ha concretat si aquestes
alternatives inclouen la construcció d’un hospital nou.

SITUACIÓ COVID
ESTABLE
El director de Salut a l’Ebre,
Joan Nin, ahir dijous, va assegurar que la situació sanitària
respecte a la pandèmia és “estable” al territori, sobretot pel
que fa a la pressió assistencial, amb 7 hospitalitzats per
covid, 3 a l’UCI. Nin va alertar
que des de l’estiu, la meitat
dels ingressos hospitalaris per
contagi covid són pacients
no vacunats i va fer una crida
perquè es vacunin les persones que encara no hagin fet.
Les dades de vacunació són
bones a les Terres de l’Ebre,
amb un dels percentatges
més alts de les regions sanitàries del país, un 81,11% amb
la pauta completa. La Terra
Alta i la Ribera d’Ebre superen
el 84%. També un 68% dels
infants i joves entre 12 i 15
anys ja s’han vacunat.
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ACTUALITAT
El cost d’ampliar l’Hospital Verge de la Cinta
es “dispara” i Salut es replanteja el projecte
El pressupost del projecte per
ampliar l’Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa (HVCT) “s’ha
disparat” de manera “important”. El gerent de la Regió Sanitària a l’Ebre, Joan Nin, ha explicat que la comissió tècnica i
política que avalua el projecte
està reformulant-lo i quantificant-lo per decidir si és viable.
Aquestes comissions “valoren
altres opcions” perquè el cost
inicial, que era de 45 MEUR,
“s’ha multiplicat”. “No volem especular més i hem de donar una
resposta basada en l’efectivitat
per a l’usuari del territori”, ha
defensat Nin. “La regió sanitària

intentarà oferir la màxima eficiència i per ser resolutius hem de
tenir estructures i recursos que
ens donin aquesta complementarietat”, ha apuntat el director
de Salut a l’Ebre.

Una comissió tècnica i
política valora “altres
opcions” mentre
decideix si l’ampliació
és viable, ha explicat
Joan Nin, gerent de la
Regió Sanitària

El projecte inicial planifica construir un edifici, oncològic i ambulatori, de 15.435 metres quadrats i amb un soterrani amb un
aparcament de dues plantes per
a 300 vehicles. El termini per
executar-lo era de com a mínim
cinc anys i es va pressupostar

en 45 milions, però el cost, un
cop asseguts tècnics urbanístics
i patrimonials, s’està “disparant”.
Un dels principals problemes
logístics és que cal desplaçar el
dipòsit d’aigua o la proximitat
del nou edifici a les fortificacions emmurallades.

Meritxell Roigé valora “com a molt greu”
que s’abandone el projecte
L’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, ha valorat este dijous les declaracions que ha
fet el gerent de la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre en
relació al projecte d’ampliació
de l’hospital Verge de la Cinta,
segons les quals el departament de Salut estaria valorant
altres possibilitats. Meritxell
Roigé recorda que des del 8 de
juny, data en la qual va prendre
possessió del càrrec l’actual
conseller de Salut, Josep Maria
Argimon, l’alcaldessa havia sol·
licitat una reunió amb el màxim
responsable del departament
per a conèixer quines eren les
següents passes per a dur a
terme l’ampliació de l’hospital.
En este sentit, lamenta haver

L’Alcalde de L’Aldea ofereix el seu
municipi com a possible emplaçament
del futur Hospital de les TTEE
Xavier Royo, Alcalde de L’Aldea, va fer unes declaracions
ahir informant que “fruit del
debat que hi ha darrerament
amb el nou hospital de referència de les TTEE, des de L’Aldea ens posem a disposició
del Departament de Salut, per
valorar la possibilitat d’ubicar
en un futur el nou hospital de
les TTEE al nostre municipi”.
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conegut a través dels mitjans
de comunicació les declaracions del gerent de la Regió
Sanitària i que des del departament no s’hagués explicat
a l’Ajuntament que s’estaven
estudiant alternatives al projecte anunciat. Per este motiu,
l’alcaldessa valora com a “molt
greu” la possibilitat que s’abandone el projecte.
Tot plegat, quan des del departament de Salut han confirmat
la visita del conseller Argimon
dimecres que ve a l’Ajuntament
de Tortosa. “Espero que ens informen que realment volen dur
a terme l’ampliació prevista a
l’hospital Verge de la Cinta de
Tortosa, perquè en cas contrari
es demostraria que no han tin-

gut ni tenen cap intenció de fer
cap nova inversió a Tortosa. No
entendríem ni podem acceptar
que el Govern torne a canviar
de parer”, afegeix l’alcaldessa.
Meritxell Roigé recorda que el
novembre passat, quan l’aleshores consellera de Salut, Alba
Vergés, va anunciar la inversió
per fer l’ampliació de l’hospital Verge de la Cinta, com a
alcaldessa ja va alertar que “no
acceptaria més anuncis que
fossen fum i que generessen
frustració a la ciutadania i, per
tant, esperem que el govern
de la Generalitat actue i que la
setmana que ve ens done resposta a les necessitats que té
la salut a Tortosa, a l’hospital
Verge de la Cinta”.

L’alcaldessa de Tortosa
lamenta haver conegut
a través dels mitjans
de comunicació les
declaracions del gerent
de la Regió Sanitària

Roig: “sempre hem advertit que el cost de l’ampliació de
l’Hospital Verge de la Cinta era molt superior als 45 milions
d’euros donada la seva complexitat”
El novembre de 2020 el portaveu del Grup Municipal del
PSC a l’Ajuntament de Tortosa i Vice Primer Secretari de
la Federació del PSC a l’Ebre,
Enric Roig, i la Secretària
d’Organització de la Federació, Tere Castellà, “vam comparèixer en roda de premsa
per mostrar la disconformitat
dels socialistes davant l’anun-

ci en del Departament de Salut
de fer una ampliació de l’Hospital de Tortosa Verge de la
Cinta”.
En aquell moment, Enric Roig
va dir que “l’ampliació de l’Hospital, presentada a través de dibuixos i no d’un avantprojecte
o projecte bàsic, tenia limitacions, ja que situava el projecte
damunt de les muralles i afec-

tava un dipòsit d’aigües que
caldria canviar d’ubicació, el
que suposa ja de per si una
complicació afegida que calia estudiar detingudament la
seva viabilitat i el seu cost real
ja que sempre hem defensat
que els 45 milions d’euros
anunciats per l’ampliació són
del tot insuficients donada la
complexitat de la proposta”.
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MÉS
NOTÍCIES
ELS REGUERS
Este cap de setmana, els Reguers viuran una nova edició
de la 14a Fira del Rovelló i la
Pauma, adaptada a la situació actual. Els actes tindran
lloc des d’avui divendres 22 i
fins demà dissabte 23.

HOMENATGE AL
DOCTOR FERRAN
Dissabte passat va tenir
lloc un acte d’homenatge a
Tortosa al Dr. Ferran, primer
bacteriòleg de la història i
descobridor de la vacuna
del còlera. Tortosí il·lustre,
nascut a Corbera, aquest
dissabte va fer 170 anys des
del seu naixement, va rebre
just reconeixement per part
dels Col·legis de Metges de
Barcelona i Tarragona i Ebre.

ARTERIA
TORTOSA
El Festival Artèria Tortosa,
sota la direcció artística del
tortosí Roberto Oliván, es
va dur a terme el cap de
setmana passat. Un festival centrat en la dansa, el
moviment, la ciència i la
tecnologia. I que va portar diversos espectacles a
diferents espais de la ciutat,
com l’auditori Josep Pedrell, en aquest projecte de
Tortosa Capital de la Cultura
Catalana 2021.

tortosa

URBANISME
Continuen les tasques per a la
recuperació del Mas del Bisbe de Bítem
Des d’esta setmana, l’Ajuntament de Tortosa du a terme
una intervenció a l’edifici del
Mas del Bisbe de Bítem, consistent en l’apuntalament de
les estructures. L’actuació es
va encarregar al setembre a
l’empresa OCMP per tal que els
treballs puguessen començar
durant l’últim trimestre de l’any.
Les tasques suposen la consolidació dels elements existents,
uns treballs que compten amb
un pressupost de 6.698 euros.
Paral·lelament, es treballa per
definir un pla director per tal de
determinar les diferents fases
de l’actuació prevista per a la

rehabilitació del Mas del Bisbe
al llarg dels anys següents.
Fa un any i mig, l’Ajuntament de
Tortosa va adquirir la propietat
del Mas del Bisbe al Bisbat de
la diòcesi per valor de 137.400
euros, repartits en quatre anu-

L’Ajuntament va
adquirir l’edifici fa un
any i mig i des d’aleshores ha dut a terme
diverses intervencions

‘Tortosa, tota una vida
per vindre, un segon per
enamorar-te’n’

Tortosa ha obtingut el primer
premi del festival de cinema
turístic de Varsòvia, en la categoria corresponent a vídeos
promocionals de ciutats de tot
el món. Ho ha fet amb l’espot

que forma part de la campanya ‘Tortosa, tota una vida per
vindre, un segon per enamorar-te’n’, que la ciutat va crear
l’estiu de l’any passat com a via
de captació de nous visitants.

alitats del pressupost municipal. D’esta manera, la ciutat
el va poder incloure al catàleg
d’edificis municipals i va obrir
la porta a rehabilitar l’edifici,
que té un important compo-

nent sentimental per a Bítem,
i que compta amb la catalogació com a Bé Cultural d’Interès
Local (BCIL). L’objectiu final és
poder fer-lo visitable i que puga
acollir activitats del poble.

Projecte Artesania 360º

Artesania 360º és un projecte
actiu i de caràcter cooperatiu
que s’emmarca dins Tortosa
Capital de la Cultura Catalana i
que es presenta com un revulsiu cultural per posar de relleu,
des de les escoles, l’artesania i
les tradicions del municipi i del
territori. Des d’una perspectiva
contemporània i com una opció de futur, es convidarà a la

reflexió sobre l’impacte social
de l’artesania i dels valors que
se’n deriven. Artesania 360º
pretén apropar l’artesania a
l’escola a través de l’experiència i el contacte directe amb el
col·lectiu artesà i els seus oficis. Hi participen un total de
quatre-cents infants del cicle
superior de Primària de nou escoles, públiques i concertades.

Meritxell Roigé: “l’objectiu d’ERC, un cop més, és desprestigiar
el govern municipal i a l’alcaldessa”
El grup municipal d’Esquerra
Republicana-Tortosa Sí ha registrat una instància a l’Ajuntament sol·licitant “tot un seguit d’informació econòmica,
tant de l’Ajuntament com de
les societats municipals, per
tal d’elaborar un pressupost
per al 2022 que sigui realista
i garanteixi l’estabilitat econòmica municipal”. En aquest
sentit, el grup republicà ha
expressat la seua preocupació per “la falta de previsió del
govern de Junts per Tortosa i

el PSC”.
“Estem molt preocupats per la
situació econòmica de l’Ajuntament, el govern sociovergent
ha demanat el crèdit més elevat
de la història de l’Ajuntament,
de 9,5 milions, uns diners que
es destinen a actuacions que ni
són prioritàries, ni responen a
un projecte de ciutat”, ha manifestat el portaveu del grup
municipal d’Esquerra Republicana-Tortosa Sí, Xavier Faura.
L’Alcaldessa Meritxell Roigé va
respondre dient que “l’objec-

tiu d’ERC, un cop més, és desprestigiar el govern i l’alcaldessa
mentint sobre la situació financera actual de l’Ajuntament.
El senyor Faura menteix quan
diu que portem una motxila financera referint-se a la Clinica
Terres de l’Ebre i a l’Hospital
de Jesús. D’entrada, ni la Clinica ni l’Hospital de Jesús estan
costant un euro als tortosins i
a les tortosines ja que s’autofinancien. A més, si no es per la
intervenció de l’Ajuntament, la
Clínica hagués desaparegut, un

equipament que és referència
i que s’ha pogut mantenir. Les
dades són molt clares. La situació financera de l’Ajuntament
cal destacar-la, havent reduït endeutament, de 30 ME del
2018, als 23 en que acabarem
el mandat. Un any més congelant impostos i amb una ràtio
d’endeutament per baix del 50%
sent possiblement la més baixa
de ciutats mitjanes i grans. I seguirem baixant l’endeutament.
D’altra banda, al Nucli Antic s’ha
fet una inversió que entre go-

vern i ajuntament s’acosta als
50 milions d’euros. Pel que fa
al pressupost, el que cal que
facin són propostes. Ja saben
els ingressos de l’Ajuntament,
perquè s’informen a les comissions d’Hisenda, i les aportacions dels ingressos estatals,
coneixent que els impostos
no s’han pujat. Per tant, tenen
totes les dades. En dos anys,
l’Ajuntament està més sanejat,
i això és evident, molt millor
de quan la regidoria d’hisenda
estava en mans d’ERC”.

amposta
MÉS
NOTÍCIES
PONT PENJANT
L’Ajuntament d’Amposta ha
iniciat els treballs de substitució de l’enllumenat del Pont
Penjant amb la retirada de les
lluminàries velles. És una de
les tasques prèvies per poder
instal·lar el nou cablejat, previst per a la setmana vinent.

FESTICAM
SOLIDARI
Aquesta edició, el Festival de
Teatre i Circ d’Amposta, FesticAM, ha recollit 1.506 euros
solidaris de la venda d’entrades. Uns diners que s’han
entregat a dues entitats que
treballen per la salut mental.
Dimecres es va fer entrega
dels talons solidaris, cadascun
per un valor de 753 euros
a: L’Associació de familiars i
malalts mentals de les Terres
de l’Ebre i a l’Associació TDAH
Transtorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat AHIDA.
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POLÍTICA
S’aproven els comptes de 2021,
al ple extraordinari
L’Ajuntament d’Amposta aprova
els comptes al ple extraordinari
realitzat a la capital del Montsià
amb els vots a favor d’Esquerra
d’Amposta, els vots en contra
de Junts per Amposta i Som
Amposta, a més l’abstenció del
PSC.
L’aprovació del compte general es fa amb un resultat net
positiu de 434M€, una inversió
de 6’558M€, i un cash-flow de
1’867M€.
L’altre punt del plenari era la
creació de l’Oficina de Supervisió de Projectes i el seu reglament, que ha comptat amb el
sí unànime de totes les forces

polítiques.
D’altra banda, dilluns 25, hi
haurà ple ordinari del mes d’octubre amb el debat, entre d’altres coses, de la proposta d’ordenances fiscals del 2022.

Amb els vots a favor
d’Esquerra Amposta,
en contra de
Junts i Som,
i l’abstenció
del PSC

Homenatge a l’alcalde
Josep Villalbí

PASSAPORT
EDUNAUTA
Amb l’inici del nou curs, es
planteja també la continuïtat
del Passaport Edunauta a
Amposta, un dels 14 territoris
que van iniciar la prova pilot
el curs passat. A la 1a Jornada
de la Comunitat del Passaport
Edunauta “hem treballat els
reptes que tenim per a aquest
curs 2021/22 i hem conegut
l’experiència d’altres territoris.
Ja queda menys per rebre el
nou Passaport per al curs”.
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El que va ser el darrer alcalde
democràtic d’Amposta abans
de la Guerra Civil, Josep Villalbí, ja té una plaça al seu nom.
Després d’aprovar-se al ple
municipal del mes de maig,
aquest 15 d’octubre, es va inaugurar la plaça de l’alcalde

Josep Villalbí, davant del nou
CAP d’Amposta. Josep Villalbí
Verge (Godall, 1880 – Beucaire, 1940) va ser alcalde d’Amposta entre el 19 de febrer i el
14 d’octubre de 1936. Abans,
però, ja havia estat regidor pel
Front d’Esquerres, l’any 1934

Amposta Ràdio estrena web i
emissió per Youtube
A partir d’ara, Amposta té ràdio en imatges. I és que des
d’aquest mes d’octubre, gran
part de la programació d’Amposta Ràdio es pot seguir també en vídeo al canal de Youtube
de la ràdio. És un dels resultats
de la renovació tecnològica de
l’emissora municipal que ha
suposat una inversió de 30.000
euros gràcies a la qual s’ha
instal·lat una nova taula digital
i càmeres robotitzades a l’estudi principal i al control. “Sabem que la ràdio municipal és
una eina més de transparència
i calia posar-la al dia renovant
el seu equipament, per garantir
que es pugui fer una programa-

ció de qualitat que reflecteixi la
diversitat de la nostra ciutat”,
diu l’alcalde l’Amposta, Adam
Tomàs. “I amb aquesta inversió,
a més, posem al segle XXI la ràdio permetent que tot allò que
passa a l’estudi també es gravi
i quedi penjat al Youtube de la
Ràdio”.
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MÉS
NOTÍCIES
ESQUERRA
REPUBLICANA–
MÉS DELTEBRE
Esquerra Republicana – Més
Deltebre ha denunciat que
“el govern municipal porta
des de la legislatura passada,
concretament des del 2015,
treballant en implementar
horts socials a Deltebre sense
gaire èxit”. De fet, “va ser el ple
del 15 d’octubre de 2015 on es
va aprovar per unanimitat de
tots els grups municipals (CDC,
Compromís d’Esquerres, ERC,
PP i la CUP) una moció de la
Candidatura d’Unitat Popular
(CUP) per tal de crear una xarxa d’horts socials al municipi.
Aquella moció, aprovada per
unanimitat dels grups municipals, mai la va posar en marxa
el govern del PDCAT la passada
legislatura ni pel que sembla,
tampoc ho pretén fer aquesta”,
ha expressat el portaveu Joan
Alginet. Precisament en aquest
sentit, al ple de l’1 de juliol de
2020 Esquerra va presentar
una moció “per tal de donar
compliment a l’acord del 2015
impulsat per la CUP, aprovant-se per unanimitat dels
3 partits que formen part del
plenari aquesta legislatura”.

ENLAIREM
DELTEBRE
Des d’Enlairem Deltebre
detallen que, per tal de dur
a terme aquest projecte, es
va sol·licitar una subvenció
de fons LEADER al Consorci
per al Desenvolupament del
Baix Ebre i Montsià. “Aquesta
subvenció malauradament va
ser denegada com és costum
en aquest organisme liderat
per ERC”.
En tot cas, des d’Enlairem
expliquen que “es seguirà
treballant per dur a terme
aquesta proposta” i recorden
que “durant tots aquests sis
anys han estat treballant per
transformar el municipi ja
sigui amb nous equipaments,
infraestructures o bé amb la
reducció de l’elevat endeutament municipal al qual es va
fer front l’any 2015”.

baix ebre

DELTEBRE
El Centre Cultural del Barracot es projecta com un
nou espai de cohesió i de convivència
Les obres del Centre Cultural
del Barracot estan en marxa
des de fa unes setmanes. L’actuació que s’està duent a terme
a l’edifici, construït l’any 1962
i seu de les primeres escoles
Riumar i, posteriorment, del
Centre Obert DeltaXic, permetrà disposar d’un espai de caire
cultural que faciliti la projecció de les activitats del teixit
associatiu, i també crear nous
indrets de cohesió i de convivència. Les obres de rehabilitació consisteixen en l’adequació
interior i exterior de l’equipament. D’aquesta manera, s’habilitaran nous espais com són
el cas d’una sala polivalent, una
sala diàfana, un magatzem i
també una aula específica per

a la companyia Delta Teatre, en
el cas de l’espai interior. Pel que
fa a l’exterior, es preveu la millora de la zona de jocs infantils
i del campet de futbol, també
la incorporació d’una pista de
bàsquet i de vestidors.

El projecte va sorgir d’un procés
de participació ciutadana realitzant en el darrer mandat. Les
obres es preveu que finalitzin
durant el primer trimestre del
2022 i tenen un cost econòmic
del voltant dels 260.000€.

Les obres es preveu
que finalitzin durant
el primer trimestre de
l’any 2022

Arrenca el PECT Ebre Bioterritori, que suposarà una
inversió de més de 3 milions
El projecte d’especialització i competitivitat territorial
(PECT) Ebre Bioterritori, coordinat pel Consell Comarcal
del Baix Ebre i finançat en un
50% a través dels fons europeus FEDER, ja s’ha posat
en marxa. Aquesta setmana
ha tingut lloc la reunió d’inici dels set socis a la seu comarcal, cadascun dels quals
impulsa una operació amb
una inversió global de 3,1 milions d’euros. “Amb la trobada d’avui marquem el tret de
sortida de les diferents operacions que s’executaran fins a
final del 2022, amb l’objectiu
de potenciar models de ne-

El CCBE és l’única
administració del
territori que lidera un
PECT

goci innovadors i sostenibles
a les Terres de l’Ebre”, ha explicat el president del Consell
Comarcal del Baix Ebre, Xavier
Faura, que ha destacat també
que l’ens comarcal és l’única administració del territori

que lidera un PECT. els socis
d’aquest projecte representen
totes les tipologies d’actors
de la quàdruple hèlix: l’administració pública, el sistema
R+D+I, el sector productiu i
empresarial i la societat civil.

L’Ampolla s’ha promocionat al ‘Gastronomic Forum Barcelona’
com a espai gastronòmic del Delta
L’Ampolla s’ha promocionat
com a espai gastronòmic del
Delta durant aquesta setmana, al Gastronomic Forum
Barcelona, un dels esdeveniments gastronòmics de referència del territori català.
El Patronat Municipal de Turisme de l’Ampolla ha estat
present amb un estand presencial, que està situat al pavelló 8 del Recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. Els

productors locals que representen l’oferta gastronòmica del municipi són Kensho
Sake, Harbour Gin, Fepromodel, Ecoherbes, Oli del Mar i
Mirador Badia.
Aquest fòrum dona a conèixer les últimes tendències del
sector amb la presència de
cuiners prestigiosos, sommeliers i professionals de la gastronomia, a través dels quals es
conforma un programa d’ac-

tivitats amb sessions de cuina en directe, tastos, premis i
concursos. “Que l’Ampolla sigui present en el Gastronomic
Forum ha estat una molt bona

oportunitat per guanyar visibilitat al sector foodservice i
al de la restauració”, explica
Rosina Montero, cap de Promoció Turística.

publicitat
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MÉS
NOTÍCIES
JESÚS:
PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS
Dimarts es van presentar al
Consell de Participació Ciutadana les propostes finalistes de la fase de Votació
Popular dels pressupostos
participatius.
Durant les diferents fases
del procés, iniciat al mes
d’abril, s’han rebut un total
de 57 propostes. D’aquest
total, 14 propostes han estat
descartades per no complir
algun dels criteris establerts
a les bases reguladores.
Les propostes guanyadores
són les següents:
-Amb un 18.6% dels vots:
Naturalització dels patis
a l’IE Daniel Mangrané
(7.000€)
-Amb un 14.5% dels vots:
Arranjament voreres carretera de Roquetes (20.000€)
-Amb un 14% dels vots: Eliminació de barreres arquitectòniques (13.000€)
Les propostes guanyadores s’executaran durant el
proper any.

ALDOVER:
ABOCAMENTS
DESCONTROLATS
L’Ajuntament de Benifallet
ha tornat a comunicar que
“hem de prendre consciència
que la illa de transferència
de contenidors no és una
deixalleria i no està permès
tirar mobles, andròmines,
materials perillosos ni
electrodomèstics...”. L’ajuntament d’Aldover insisteix
en què “tenim un servei
de recollida de voluminosos. Amb una trucada
al 977473202 es facilita la
informació (data de recollida, i la manera de com s’ha
de fer). Sí col.laborem tots
és més fàcil”.

baix ebre

L’ALDEA/AMPOSTA
Alliberen cinc dones obligades a prostituir-se
en pisos de cites
xdes a consumir i vendre drogues als clients. Els agents han
detingut deu persones acusades de formar part de l’organització criminal, tres de les
quals ja han ingressat a presó.
La xarxa comptava amb el suport d’una agència de viatges
paraguaiana que traslladava les
víctimes fins a l’aeroport del
Prat, així com també d’altres
persones que captaven dones
en situació de vulnerabilitat al
Paraguai.
Els agents van fer quatre entrades en pisos de cites d’Amposta i dues més en pisos ubicats
a l’Aldea. En els diferents registres policials, s’han intervingut
8.605 euros en metàl·lic, 19
grams de cocaïna, dues ba-

lances de precisió, sis telèfons
mòbils, un ordinador portàtil i
diversa documentació.

La policia espanyola
deté deu persones,
tres de les quals
ingressen a presó

El diumenge 24 d’octubre arriba a Roquetes la III Cursa
de la Dona a favor de la Lliga contra el Càncer
Roquetes serà enguany l’escenari de la III Cursa de la
Dona de les Terres de l’Ebre
que té com a objectiu recaptar fons per a la Lliga contra
el Càncer. Es tracta d’una activitat pensada per a tots els
públics amb un recorregut
de quatre quilòmetres que es
pot fer corrent o caminant, i
que arrancarà des del pavelló
poliesportiu a les 11.00 hores
del diumenge 24 d’octubre.
El preu d’inscripció com a
donatiu és de 15 euros i tots
els participants rebran una samarreta commemorativa. Les
inscripcions es recomana que
es facin online a www.cursa-

deladonaebre.cat, tot i que
s’ha previst que es puguin fer
també presencialment abans
de la cursa. La bona acollida
de les dues anteriors convocatòries a Tortosa i Amposta fa
pensar a repetir-la a Roquetes
on es compta amb el suport
organitzatiu de l’ajuntament,
la Lliga Contra el Càncer de

Arrancarà des del
pavelló poliesportiu a
les 11 hores

Presentació de la Cursa, a l’Ajuntament de Roquetes,

Tarragona i Terres de l’Ebre,
el Club d’Atletisme Terres
de l’Ebre, el Trail Roquetes, i

l’Agrupació Territorial de Consells Esportius de les Terres de
l’Ebre.

«Estic molt content perquè
cada dia està ple de gent i
s’utilitza molt més dels que
ens esperàvem», assegura l’alcalde de Paüls, Enric
Adell Moragrega que afegeix

que «és una actuació molt
important pel municipi pel
canvi que significa per l’espai: una transformació en
visió de futur a una zona on
tenim l’escola».

La millora de
la zona educativa Paüls
ja és una realitat
Els veïns i veïnes de Paüls i
els i les alumnes de l’escola
Sant Roc i de la llar rural ja
poden gaudir de les millores
a la zona educativa que, a
falta dels últims retocs, estan
enllestides.
La reforma representa un
canvi molt important de tot

l’entorn: amb la millora de
l’escola municipal i el carrer
Escoles, Paüls guanya un espai ampli, polivalent i per totes les edats, que ja és un lloc
de referència pels paülsencs i
paülsenques i punt de trobada
de tots els infants del municipi.

montsià
CAMPANYES DE
SENSIBILITZACIÓ
Les pernoctacions il·legals
al Parc Natural del Delta
de l’Ebre cauen en picat
fruit de les campanyes de
sensibilització.
El dissabte 3 d’abril, en plena Setmana Santa, es van
comptabilitzar 539 vehicles
acampats que pernoctaven
dins de l’espai natural en
zones on no és permesa
l’acampada.
El dissabte 14 d’agost, personal tècnic del Parc va fer
un nou cens nocturn amb
el resultat de 52 vehicles
acampats.
La pandèmia i les restriccions de mobilitat han
comportat problemes de
massificació als parcs naturals catalans. L’increment
de visites ha estat causat,
d’una banda, per la concentració dels visitants habituals, que han descartat altres
destinacions; i, de l’altra,
per l’arribada de nous
perfils menys conscients de
la necessitat de preservar
l’entorn.
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LA RÀPITA
Resultats satisfactoris en la prova pilot de regulació
de vehicles a la platja del Trabucador a l’estiu
L’Ajuntament de la Ràpita, conjuntament amb el Parc Natural
del Delta de l’Ebre, Costes de
la Generalitat i Costas de l’Estat, valora satisfactòriament la
prova pilot, dels mesos de juliol i agost de 2021, de regulació
de l’accés rodat al Trabucador,
implantada amb l’objectiu de
garantir l’adequada ordenació
del trànsit i evitar aglomeracions de vehicles, per tal de donar resposta a la necessitat de
conservar-lo i protegir-lo.
L’alcalde de la Ràpita, Josep
Caparrós, argumenta que “la
valoració és bona perquè els
principals objectius de preservar i conservar l’entorn natural del Trabucador i de millorar l’experiència dels visitants
s’han complert gràcies als serveis prestats al Trabucador”.
Caparrós afegeix: “Que les diferents administracions actuants valoréssim bé l’ordenació
fa preveure que, millorant els

aspectes millorables, es pugui mantenir la regulació que
permet conservar l’espai més
sensible i estimat del Delta de
l’Ebre, un espai que acaba sent
molt identitari del nostre poble
i també del nostre país”.
L’Ajuntament de la Ràpita, conjuntament amb el Parc Natural
del Delta de l’Ebre, Costes de
la Generalitat i Costas de l’Estat, valora satisfactòriament la
prova pilot, dels mesos de juliol i agost de 2021, de regulació
de l’accés rodat al Trabucador,
implantada amb l’objectiu de
garantir l’adequada ordenació
del trànsit i evitar aglomeracions de vehicles, per tal de donar resposta a la necessitat de
conservar-lo i protegir-lo.
L’alcalde, Josep Caparrós, argumenta que “la valoració és
bona perquè els principals objectius de preservar i conservar
l’entorn natural del Trabucador
i de millorar l’experiència dels

La Ràpita inaugura un espai de dol
perinatal i gestacional al cementiri
municipal
L’Ajuntament de la Ràpita va inaugurar
un espai de dol perinatal i gestacional
al cementiri municipal amb motiu del
Dia Internacional de la Pèrdua Perinatal i Gestacional. Des del consistori es
va crear aquest espai de dol per conscienciar la ciutadania sobre les morts
perinatals i gestacionals i visibilitzar que
es tracta d’un problema que pateixen
milers de famílies a l’any.
L’espai es va inaugurar en un acte senzill
i emotiu en què l’alcalde de la Ràpita,
Josep Caparrós, va adreçar unes paraules als assistents per commemorar el
dia. Per finalitzar l’acte, l’alcalde i la re-

gidora de Polítiques Socials i Igualtat,
Oona Tomàs, van deixar volar globus
blancs en record de totes les morts
gestacionals i perinatals que hi ha hagut i en homenatge a les que vindran.

Mobilitat més segura i inclusiva
L’Ajuntament de la Ràpita ha començat
a pintar, aquest dissabte, pictogrames
als passos de vianants per afavorir una
mobilitat més segura i inclusiva. La seqüència de pictogrames “atura’t, mira,
cotxe aturat, creua” fa que les persones
amb Trastorns de l’Espectre Autista siguin capaces de desxifrar el missatge i
puguin creuar el pas de vianants de manera més segura.

Els objectius de preservar i conservar
l’entorn natural del Trabucador i de millorar
l’experiència dels visitants s’han complert
visitants s’han complert gràcies als serveis prestats al Trabucador”. Caparrós afegeix: “Que
les diferents administracions
actuants valoréssim bé l’ordenació fa preveure que, millorant els aspectes millorables,

es pugui mantenir la regulació
que permet conservar l’espai més sensible i estimat del
Delta de l’Ebre, un espai que
acaba sent molt identitari del
nostre poble i també del nostre país”.
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LES CASES D’ALCANAR

ALCANAR
ESPAI PER AL
DOL PERINATAL,
GESTACIONAL I
NEONATAL
Alcanar ha commemorat
enguany, per primera vegada, el Dia Internacional del
Dol Perinatal, Gestacional
i Neonatal. L’acte va tenir
lloc el dia 16 d’octubre, a la
replaceta situada al camí
del cementiri, on es va retre
un petit homenatge a les
criatures que han mort abans
del seu naixement, en el
moment de néixer o en les
primeres setmanes de vida.
La iniciativa és la primera
acció d’un projecte de suport
i acompanyament al dol perinatal que es desenvoluparà
en els pròxims mesos i que
ha comptat amb el suport de
tots els grups polítics municipals. En el transcurs de l’acte
es va encendre una espelma
en record a tots els nadons
del municipi que han marxat
abans d’hora. La regidora
d’Afers Socials i Famílies,
Maribel Ramon, va anunciar
la voluntat del consistori de
dotar el municipi amb un
espai memorial destinat a
donar suport i acompanyar
les famílies que han patit la
traumàtica situació.

NOVA XARXA DE
CLAVEGUERAM
L’Ajuntament d’Alcanar,
davant les mancances de la
xarxa de clavegueram de la
zona del Pou de la Verge, ha
Instal.lat un nou col.lector
de sanejament que connecta
amb la depuradora municipal. L’actuació ha tingut
un cost de 65.686,74 euros,
que ha assumit en gran part
l’ajuntament i també ha
estat cofinançada pel PEXI
de la Diputació.

MILLOR CICLISTA
AMATEUR
Continua la ratxa de Benjamí
Prades en una temporada
espectacular. Amb la temporada d’Elit i Sub-23 casi finalitzada, Prades s’ha convertit
en el ciclista amateur més
destacat de l’Estat espanyol.

montsià

El Govern inverteix més de 200.000 euros per
reparar l’esvoranc del passeig marítim
Els treballs de reparació de
l’esvoranc del passeig marítim
de les Cases d’Alcanar, provocat pels aiguats de setembre,
s’iniciaran la setmana vinent i
s’allargaran un mes.
El Departament de la Vicepresidència i de Territori destinarà
223.620 euros en les obres. Es
reposarà l’escullera de protecció del calaix de formigó,

l’estructura, els ferms i els paviments del tram del passeig
marítim.
Els treballs també recuperaran
l’enjardinament, el mobiliari
urbà i l’enllumenat públic que
es va endur l’aigua, així com la
xarxa elèctrica i la de pluvials,
sanejament, i aigua potable.
Paral·lelament, es repararan
cinc carreteres entre Ulldecona i Alcanar, per 339.012 euros.
Les fortes pluges que es van
registrar a les Cases d’Alcanar
l’1 de setembre van comportar que la canalització del barranc de Sant Jaume superés la
capacitat d’evacuació de l’aigua i va provocar un esvoranc
d’uns 145 metres quadrats i
tres metres de profunditat,

aproximadament.
Els aiguats també van afectar
diverses carreteres que s’inclouen en aquestes obres de

reparació d’emergència, la TP3318, TV-3316, TV-3321, T-331
i T-332, entre els termes municipals d’Ulldecona i Alcanar.

CASTOR

CONSELL

S. BÀRBARA

JOVENTUT

Relat dels
afectats pels
terratrèmols

Departament
d’Igualtat i
Feminismes

L‘informe,
favorable a la
instal·lació de
la planta

Trobada
de Joves
del Montsià

Van percebre, en primera persona, les tremolors: el llit, la
casa es movien i molts objectes domèstics ballaven al seu
voltant.
Hores després van comprovar, perplexos, com els terratrèmols havien provocat
escletxes visibles en parets i
façanes o fet caure manises
de la cuina.
Aquest és el relat que aquest
dimecres han desgranat a
l’Audiència de Castelló onze
dels afectats amb danys materials pels sismes que va
causar la injecció de gas al
projecte Castor. Van recórrer
al consorci de compensació
d’assegurances perquè les seves companyies justificaven
que eren terratrèmols causats
per l’activitat del magatzem
de gas submarí.
La defensa ha intentat posar en dubte els danys argumentant que els moviments
no van ser prou intensos per
causar-los.

La consellera comarcal de
Polítiques d’Igualtat i LGTBI,
Sònia Tomàs, la consellera
comarcal de Serveis Socials,
Araceli Villalbi Forcadell, i la
coordinadora de Serveis Socials del Montsià s’han reunit aquesta setmana amb la
directora territorial d’Igualtat i Feminismes, Mar Lleixà
per conèixer les estratègies
d’aquest nou departament de
la Generalitat de Catalunya
i exposar també com s’està
treballant en aquest àmbit des
de l’ens comarcal.
A la reunió també hi ha assistit
el gerent del Consell Comarcal del Montsià i tècniques de
Polítiques d’Igualtat, LGTBI i
Polítiques migratòries.
L’objectiu, plantejat a la trobada d’aquesta setmana al
consell Comarcal, treballar
coordinament per la igualtat
efectiva, les garanties de drets
i la no discriminació.

L’ajuntament de Santa Bàrbara
ha rebut aquesta setmana l’informe integrat de la ponència
ambiental del Consell Comarcal del Montsià que és favorable a la instal·lació de la planta
de compostatge projectada per
Ecompost de l’Ebre al terme
municipal. L’alcalde explicava
que l’informe ja s’ha enviat a la
Plataforma AMEVESABA perquè
l’entitat pugui revisar-lo.
D’altra banda Antonio Ollés
recordava que després que
l’ajuntament emeti la proposta de resolució s’obrirà un nou
període d’al·legacions “no vol
dir que això estigui dat i beneit.
Natros emetrem la proposta de
resolució dient que és favorable i a continuació s’obrirà un
nou període d’al·legacions perquè aquell que tingui alguna
cosa a aportar la pugui dir” afirmava. D’altra banda, l’alcalde
informava que Ecompost havia
“desistit” i retirat el contenciós
que hi havia. (La Plana Ràdio)

Santa Bàrbara acollirà la 4a
edició de la Trobada de Joves
del Montsià el pròxim 6 de
novembre a la nau polivalent
del poliesportiu municipal.
Enguany, sota el lema ‘El món
al Montsià’ la jornada girarà
entorn a la diversitat cultural
i ètnica, l’aproximació entre comunitats i la prevenció
del racisme i la xenofòbia. La
consellera comarcal de Joventut, Sònia Tomàs, valora
molt positivament l’organització de la jornada. «Satisfacció per la feina duta a terme
per consolidar aquesta trobada. La 4a edició, presencial,
en un escenari postpandèmia
demostra la voluntat a través
de polítiques públiques de fer
participar el jovent, creant espais que els són agradables,
distesos i segurs. A través
d’aquesta àrea ERC referma el
seu compromís amb els ajuntaments de la comarca i el seu
jovent».

Vicepresidència
i Territori també
arreglarà els trams
de les vies afectades
pels ruixats entre
Ulldecona i Alcanar

ribera/terra alta
El teatre de La Llanterna va
acollir l’acte d’entrega dels
guardons de la cinquena edició dels Premis a l’Excel·lència
Acadèmica Javier Bardají
Garrido 2021. Aquests premis
són un reconeixement als
alumnes que van assolir les
millors qualificacions acadèmiques als centres educatius
de Móra d’Ebre: Escola Lluís
Viñas, Escola Santa Teresa i
Institut Julio Antonio.

MÓRA LA NOVA
CONSELL
COMARCAL DE LA
RIBERA
Com a avantsala al Dia
Internacional de la Despatologització Trans (23 d’octubre),
des del Consell Comarcal de
la Ribera d’Ebre es va llegir
un manifest, davant del grafit
TRANS del projecte de la
Ribera d’Ebre “Tenim molta
Cara”.
Es va fer entrega d’un lot de
llibres sobre la temàtica als
serveis educatius i l’Institut
Escola 3 d’abril de Móra la
Nova va efectuar una performance reivindicant els drets
TRANS.

TERRA ALTA
“LA GUERRA CIVIL
A LES TERRES DE
L’EBRE”
Del 22 al 24 d’octubre, Gandesa acull el primer congrés
internacional ‘La Guerra Civil
a les Terres de l’Ebre (19361939)’. Comptarà amb la
participació dels millors especialistes en la matèria a nivell
nacional i internacional. A
més, s’hi presentaran diverses
comunicacions prèviament
seleccionades pel Comitè
Científic, i s’han previst visites
guiades als espais històrics de
la Batalla de l’Ebre i al nucli
antic de Gandesa.
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La 8a Caminada Popular de l’IDECE transcorrerà
entre Arnes i Horta de Sant Joan
Tot està preparat perquè alguns dels paisatges més encisadors de la Terra Alta acullin la
8a edició de la Caminada Popular que tradicionalment organitza l’IDECE (Institut per al
Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre. Serà aquest
diumenge 24 d’octubre quan
els inscrits recorreran els 12
quilòmetres que separen Arnes
d’Horta de Sant Joan.
A les 9.30 h s’iniciarà el recorre-

El proper diumenge,
dia 24

gut, que començarà als carrers
d’Arnes, amb un nucli antic,
que fou declarat bé cultural
d’interès nacional amb la categoria de conjunt històric, iniciant-se la sortida pel camí del
Mas Nou. La caminada acabarà
al Mirador del Salt de Ferrassó
a Horta de Sant Joan. Aquí, es
pujarà als autobusos que traslladaran als participants fins al
camp de futbol d’Horta de Sant
Joan. Seran al voltant de 3 hores de caminada de baixa dificultat dels Ports, i que valdrà la
pena retenir a la retina. Segons
el director de l’IDECE, Xavier

Pallarès, “l’any passat no es va
poder fer aquesta caminada a
causa de la pandèmia i estem
contents de poder-la recupe-

TERRA ALTA MÓRA LA NOVA RIBERA D’EBRE
Reptes i
oportunitats
del sector
tèxtil
El sector tèxtil de la Terra Alta
es va trobar a Vilalba dels Arcs
en una jornada que va servir
per analitzar els reptes i oportunitats als que s’ha d’enfrontar
actualment a nivell empresarial
i per plantejar objectius que li
permetin adequar-se a les necessitats actuals del mercat i,
alhora, n’afavoreixin el desenvolupament local. “El tèxtil és
un sector molt important a la
comarca i moltes dones es van
introduir a través seu per primera vegada al món laboral.
Esperem que aquesta jornada
serveixi per donar un impuls
al sector. Cal posar en valor el
que tenim a la comarca, sobretot pel que fa a l’empoderament de la dona”, va expressar Neus Sanromà, presidenta
del Consell Comarcal, durant
el discurs amb què va donar la
benvinguda als participants. La
trobada, organitzada pel Consell Comarcal a través de Terra
Alta Més i que va combinar la
presencialitat i la virtualitat, va
congregar modistes, patronistes, dissenyadores i altres treballadors del sector.

189a edició
de la Fira
Agrícola,
Ramadera i
Industrial
La Fira Agrícola, Ramadera
i Industrial de Móra la Nova
torna després d’un any d’aturada per la covid.
És una de les mostres més
antigues del territori i enguany celebra 189 edicions.
La fira manté els espais habituals, duplicant superfície a
la Fira del Vi per separar els
estands i també amb limitació
d’aforament i ús obligatori de
la mascareta per visitar els estands dins del pavelló 1 d’Octubre.
La fira moranovenca s’inaugurà ahir dijous al vespre i es
pot visitar fins diumenge.
Les conferències i jornades
agrícoles i ramaderes es faran
de forma telemàtica i hi haurà
un concurs d’arrossegament
amb cavalls a l’exterior del
pavelló ramader el diumenge
al matí.
Dissabte actuaran els grups
Doctor Prats i Portobello, a la
plaça de l’Oli.
Les entrades dels dos concerts estan esgotades.
(ACN)

rar. És una caminada de dificultat moderada, molt suau que es
pot fer en família, ja que no requereix un estat físic molt alt”.

ASCÓ

La central
Les ‘Jornades
de la Baronia nuclear inicia
la recàrrega
d’Entença’
Entre 1174 fins al 1837, els senyors de la baronia van tenir
la jurisdicció civil, criminal,
fiscal i política sobre una part
d’aquest territoris del sud del
Principat. Per donar a conèixer aquest aquest període,
durant el mes de novembre,
diverses entitats han programat les Jornades de la Baronia d’Entença amb la voluntat
de divulgar la incidència de
la baronia a les diferents viles
que en van formar part: la vida
quotidiana, els senyorius, els
conflictes bèl·lics, l’evolució
de la baronia, els seus recursos econòmics i patrimonials,
etc.
Així, s’han programat sis conferències d’historiadors i visites guiades a alguns dels elements patrimonials de l’època.
Les jornades estan promogudes pel Centre d’Estudis de la
Ribera, el Centre d’Estudis del
Priorat, el Centre d’Estudis de
l’Hospitalet de l’Infant, l’Arxiu
Comarcal de la Ribera d’Ebre,
el Centre d’Estudis Falsetans i
l’Associació Cultural la Riuada
de Móra d’Ebre.

La unitat I de la central nuclear Ascó es va desconnectar de
la xarxa elèctrica la matinada
de dissabte passat per iniciar
els treballs corresponents a la
28a recàrrega de combustible.
Durant la parada, se substituiran un terç dels elements
combustibles que conformen
el nucli del reactor, en concret
64, i també s’executaran més
de 15.000 ordres de treball.
La majoria de les actuacions
seran de manteniment preventiu.
També s’han planificat activitats de millora de la instal·lació.
En concret, destaquen 39 modificacions de disseny físiques i
dotze de programari informàtic relacionades amb diferents
sistemes de la central.
L’Associació Nuclear Ascó
Vandellòs (ANAV) destinarà
23,2 milions d’euros per fer
aquestes tasques de manteniment.
Des de la passada recàrrega,
que va coincidir amb la primera
onada de la pandèmia, l’ANAV
ha completat tres recàrregues
en les seves instal·lacions, sense que s’hi hagi produït una incidència significativa de virus.
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MÉS
NOTÍCIES
REMSA FA UNA
NOVA APORTACIÓ
AL PROJECTE
El projecte Emma arriba
al seu objectiu de recaptar 150.000 euros per a la
investigació del càncer de
mama i ha comptat amb una
nova aportació solidària de
Remsa. L’empresa de serveis
funeraris ha fet la donació
dels 2.000 euros que faltaven per assolir aquesta
primera fita, amb la que han
contribuït també moltes
institucions, empreses i persones d’arreu del territori.
Aquesta última aportació de
l’empresa és el colofó a una
molt estreta col·laboració
de Remsa amb el projecte
Emma, que es va iniciar amb
el patrocini de l’equip femení del club bàsquet Cantaires
de Tortosa fa més d’un any.

ALDELÍS SE SUMA
AL PROJECTE
Aldelís, marca de productes d’aviram de Padesa, se
suma al Projecte Emma per
a la investigació en càncer
de mama amb la donació
de 3.000 euros. En el marc
del Dia Mundial del Càncer
de Mama, Aldelís ha fet
una campanya de suport
al Projecte Emma, amb la
venda de les 3.000 safates
de l’hamburguesa solidària
de pollastre i espinacs.

AJUNTAMENT DE
TORTOSA
L’Ajuntament de Tortosa va
lliurar simbòlicament un xec
al Projecte Emma amb els
recursos aconseguits amb
motiu del concert que Sopa
de Cabra va fer a Tortosa en
el marc de les festes de la
Cinta 2021.
En total es van recollir
4.803 euros, que s’afegeixen als fons que el Projecte
Emma està recollint per
destinar-los a la investigació
científica contra el càncer de
mama.

terres de l’ebre

SOLIDARITAT
Èxit de la Gala Solidària amb el càncer de mama
organitzada pel Projecte Emma
Els impulsors del Projecte
Emma són el grup d’investigadors en Patologia Oncològica
i Bioinformàtica (PO&B), acreditat per l’AGAUR, juntament
amb la Fundació Doctor Ferran,
i amb el suport de la Gerència
Territorial ICS Terres de l’Ebre.
Malgrat coincidir amb l’inici de
la pandèmia, i que moltes de les
activitats previstes aquell any
es van haver de cancel·lar, la
campanya ha estat tot un èxit,
ja que ha aconseguit l’objectiu
inicial de recaptar 150.000 euros, gràcies a la inestimable col·
laboració d’empreses, entitats
i particulars de les Terres de
l’Ebre, i també d’altres indrets
de Catalunya, que s’han bolcat
a donar-hi suport.
Per celebrar aquesta fita, en
commemoració del Dia mundial del càncer de mama, dimarts es va organitzar la Gala
Solidària amb el Càncer de
Mama, amb la presència de
metges, investigadors, pacients i empresaris vinculats amb
aquest projecte i l’actuació

d’artistes 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.
El Projecte va iniciar la seva
campanya de captació de fons
a principis del 2020.

LA GALA EN IMATGES

El projecte va celebrar una Gala Solidària,
dimarts, en la que es va anunciar que
s’havia arribat a la primera fita:
recaptar 150.000 euros

terres de l’ebre
CANVIAR LA
NORMATIVA DE
LES AJUDES
La secretària general de la
Federació de l’Ebre d’Esquerra i diputada al Congrés,
Norma Pujol, des de les
Cases d’Alcanar, ja va avançar
dilluns la moció, que ha estat
aprovada, on es demanava
al govern espanyol “adaptar
la normativa, els criteris i els
tipus d’ajudes a les noves
realitats derivades dels fenòmens meteorològics motivats
pel canvi climàtic, que s’han
fet recurrents en algunes
zones; i que no poden anar
en detriment de les finances
dels Ajuntaments, que són
els qui han d’afrontar en primera línia i de manera urgent
actuacions indispensables”.
La moció que té un triple
objectiu. “Que l’administració
de l’Estat sigui més diligent;
que els ajuntaments no vegin
perjudicades i ofegades les
seves finances i que es tingui
en compte la possibilitat que
algunes ajudes de l’Estat
siguin directes i no pas condicionades”.
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POLÍTICA
El Senat aprova la moció d’Esquerra Republicana per
adequar el sistema d’ajudes a zones catastròfiques
El Ple del Senat va aprovar dimarts la moció presentada pel
Grup d’Esquerra Republicana,
i transaccionada amb tota la
resta de grups de la Cambra,
menys PP i Vox; per adequar
els mecanismes a través dels
quals es canalitzen les ajudes
destinades a pal·liar els efectes de les catàstrofes naturals i
agilitzar el cobrament d’ajudes
directes i subvencions, a corporacions locals que tinguin
per objectiu actuacions inajornables en cas de catàstrofes.
La moció, fruit de la interpel·
lació que el senador republicà Josep Rufà va formular al
ministre de l’Interior, fa quinze dies sobre les afectacions
dels aiguats al Montsià i el Baix
Maestrat; també demana impulsar la coordinació amb els
ajuntaments que han patit més
d’una catàstrofe natural en un
període inferior a quatre anys,
per establir mecanismes extra-

ordinaris d’ajuda i cooperació,
que redueixin l’impacte negatiu de les diferents catàstrofes
als comptes municipals.
Rufà en la seva intervenció va
afirmar que “aquesta moció
serveix per donar solucions a
qualsevol municipi de l’Estat
que ha patit aquest tipus de fenòmens”; fent referència també a llocs com Huelva, Alacant
o les Illes Balears.
El senador va explicar que “la
nostra moció interpel·la el
govern a millorar el sistema
de recollida d’informació, de
modificació de les ajudes i sobretot, de l’acceleració en el
seguiment de les necessitats
dels municipis, perquè aquests
es veuen afectats econòmicament arran de les diferents
“danes” o “glòries” que han
d’afrontar”. En aquest sentit ha
advertit que en aquelles zones que han patit catàstrofes
naturals de manera recurrent,

El Govern promet que el nou decret llei
“punxa la bombolla especulativa” de
les energies renovables al territori
El Govern vol ser un país “completament
descarbonitzat” el 2050 sense repetir “el
model oligopolístic extractivista del segle
passat”. Així ho han assegurat el president
del Govern, Pere Aragonès i la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà a la
conferència ‘Compromís 2030, horitzó
2050’, on han traçat el full de ruta per
accelerar la transició energètica a Catalunya. El primer pas d’aquest camí serà
la modificació “imperiosa” del decret llei
de renovables, amb un canvi legislatiu
que busca “punxar la bombolla especulativa” de les energies netes al territori.
L’Executiu s’ha proposat multiplicar per
tres la producció de renovables, passant
dels 3,5 actuals a 14 giga watts el 2030,
és a dir, “fer en 9 anys el que hem fet amb
140”. Conscient de les “reticències” que
desperta l’actual desplegament de renovables, la consellera ha insistit que “tan
important és integrar les polítiques energètiques amb les climàtiques com ferho amb el desenvolupament rural”. En
aquest moment, dos activistes han aixecat pancartes on es podia llegir ‘Jordà, no
ens enganyis. Energia per la ciutadania,
no per l’oligarquia’. Jordà ha dit que “entenia” el gest, així com la concentració a
les portes de l’edifici on s’ha celebrat la

conferència que ha congregat desenes de persones. “El territori s’ha obviat
massa temps, massa vegades”, ha admès, abans d’insistir que és “una necessitat imperiosa” modificar el decret llei
actual, que “encén” i “confon” el territori. Amb aquest canvi legislatiu que
s’aprovarà el dimarts vinent, el Govern
vol “deixar enrere els projectes presentats sense cap coneixement dels propietaris dels terrenys i ajuntaments”, ja
que s’obligarà a presentar un acord del
50% de la superfície ocupada i d’acreditar l’oferta de la participació de com a
mínim el 20% del projecte a població i
administració. Ni Jordà ni Aragonès han
aclarit com s’hauria d’acreditar aquest
“acord” per part d’agricultors i administracions locals. D’altra banda, el Govern
proposa crear una xarxa d’oficines comarcals per la transició energètica en
sis mesos per donar “múscul” a les administracions locals per gestiona l’allau
de projectes fotovoltaics o eòlics.

Va haver una concentració a
les portes de l’edifici on es va
celebrar la conferència

El senador Josep Rufà.

Pretén agilitzar el cobrament d’ajudes directes
i subvencions als ajuntaments
“si l’Ajuntament no té diners
per efectuar despeses que són
immediates i urgents, el que
provoca és que es vagin desviant diners d’altres partides
municipals a solucionar els
problemes que haurien d‘haver estat coberts amb aportacions específiques del govern

de l’Estat, que no s’han donat”.
D’aquí que Rufà recalqués “la
necessitat de tornar a vigilar i
a revisar el sistema d’ajudes”, a
més “d’actuar en col·laboració
amb els municipis afectats”, i
sobretot, “evitar el col·lapse de
les finances municipals per la
falta de suport”.

14

DIARI MÉS EBRE • divendres 22 d’octubre / 2021

MÉS
NOTÍCIES
HOMENATGE A
LLUÍS COMPANYS
En el 81è aniversari de l’afusellament del president Lluís
Companys, el diputat i portaveu d’Esquerra Republicana
al Congrés, Gabriel Rufian,
acompanyat de dirigents de la
Federació de l’Ebre d’Esquerra, van homenatjar la figura
de Companys i la de tots els
represaliats amb diferents
ofrenes florals als monòlits en
record dels alcaldes republicans de Tortosa i Gandesa,
afusellats pel franquisme.
Abans, i des del davant del
monument franquista de
la Batalla de l’Ebre, Rufian
va denunciar que “81 anys
després cap govern espanyol
ha demanat perdó. Entenem
que la dreta i la ultradreta no
vulguin mirar el passat, perquè
el passat l’avergonyeix, però el
que no s’entén és l’actitud de
l’esquerra espanyola”. Rufian
va qualificar el monument
franquista de “símbol de la
vergonya” i “d’excrement del
franquisme. És la demostració de què el franquisme i el
feixisme el que volia era trepitjar, encara més, la memòria
republicana, i la d’aquells que
van morir en aquesta terra per
defensar valors com la llibertat, la justícia i la democràcia”.

DETENEN UN
CAMIONER
Un camioner de 39 anys i
nacionalitat bielorussa va ser
detingut diumenge a l’Ampolla
per conduir en estat ebri de
manera temerària. Diversos
usuaris de l’AP-7 van avisar al
112 que un camió articulat amb
matrícula lituana circulava en
sentit nord fent ziga-zagues
i amb una conducció erràtica
que posava en perill la resta
de conductors. Informacions
posteriors indicaven que el
camió havia sortit de l’AP-7 a
l’Ampolla i circulava per l’N340 en sentit sud. Poc després
una patrulla dels Mossos va
detectar el vehicle i els agents
van veure com envaïa el sentit
contrari i com un turisme sortia de la via per no xocar-hi.

terres de l’ebre

ACCIÓ CLIMÀTICA
Malestar per una modificació “de mínims”
del decret de renovables
Les entitats de la Terra Alta i el
Priorat que formen part de la
Xarxa per una Transició Energètica Justa consideren que Acció
Climàtica ha fet una modificació “de mínims” del decret de
renovables, 16/2019, on se’ls ha
exclòs i que ha acabat cedint
“a fortes pressions”. “Sembla
que no hagin tocat res, és una
mica ridícul”, ha dit Núria Altés, portaveu de Terra Alta Viva.
Les entitats alerten que sense
una moratòria o la suspensió
de llicències, la modificació del
decret aplana el camí a les promotores que podran executar
totes instal·lacions tramitades

amb el decret 16/2019, instal·
lacions de 5.000 MW amb informes d’emplaçament viables,
així com els projectes que no
ha avaluat la Ponència de Renovables els últims tres mesos
(1.200 MW més).

Les entitats lamenten
que no s’imposi una
moratòria, que els
requisits no siguin
indispensables i que no
es limiti la concentració

“Ni que el decret fos bo, que
no ho és perquè s’ha fet per no
molestar a ningú, les promoto-

res tenen la feina feta i no s’ha
afegit cap criteri objectiu nou.
Decideix la Ponència”. (ACN)

Els Mossos desmantellen més de 60.000 plantes de
marihuana il·legal a les Terres de l’Ebre, enguany
Els Mossos d’Esquadra han
desmantellat a les Terres de
l’Ebre 26 plantacions il·legals
de marihuana des de principi d’any, un total de 60.310
plantes. En aquestes operacions s’han detingut una trentena de persones. Per aquesta
mena d’operatius per delictes
de salut pública i per altres actuacions meritòries i col·laboracions, aquest dimecres s’han
lliurat en el Dia de les Esquadres més d’un centenar de felicitacions i condecoracions de
la regió al teatre la Llanterna de
Móra d’Ebre. 45 agents de l’última promoció ja s’han incor-

porat a les unitats de seguretat
ciutadana de l’Ebre que és la
segona regió policial amb més
creixement percentual de nous
efectius, un 17%, només per
darrere del Pirineu Occidental.
L’intendent en cap de la regió,
Vicenç Lleonart, també ha destacat la implicació dels Mossos
en l’emergència climàtica que

Dia de les Esquadres a
la regió ebrenca, on
s’incorporen 45 nous
agents

Benifallet: obertura del
nou consultori
L’Ajuntament va comunicar
que des del dilluns passat dilluns 18 d’octubre la consulta
mèdica es fa al nou consultori
local del passeig de les Dones
Meravelles.
L’alcaldessa, Mercè Pedret,
vol mostrar la seva satisfacció
“per la construcció i posada
en marxa per part de la Generalitat d’aquest equipament
en un solar que va ser cedit
per l’Ajuntament i que havia

estat llargament reivindicat”.
També ha assenyalat que “es
continuarà treballant per la
millora del servei d’atenció
mèdica al municipi”.

Des de dilluns, la
consulta mèdica es fa
al nou equipament

L’intendent en cap de la regió policial dels Mossos a l’Ebre, Vicenç Lleonart.

pateix les Terres de l’Ebre.
Després de destacar tots els
actius del territori, Lleonart ha
lamentat que “el fort sentiment
de pertinença” dels ebrencs
es dilueix “amb la desafecció i

preocupació emocional” que
creix pels episodis severs viscuts: el Gloria i el Filomena,
incendis forestals, els aiguats
violents al Montsià o la regressió de Delta. (ACN)

“Hi ha 20 milions aturats”
per protegir el Delta
Els alcaldes de Deltebre, Sant
Jaume d’Enveja, Camarles i
l’Ampolla lamenten que hi ha
més de 20 milions d’euros destinats a la protecció del delta
de l’Ebre aturats i reclamen solucions per poder començar a
invertir al litoral abans que arriben nous temporals. Es tracta de la suma de les diferents
partides que tenen preparades tant la Generalitat de Catalunya com l’Estat, però que
encara no s’han començat a

invertir. Els batlles de les quatre poblacions també demanen al Govern que eximeixi
a l’Estat de presentar l’estudi
d’impacte ambiental per poder començar les obres de
protecció.
Els batlles Deltaics han lamentat també que falte representació del territori a la
nova comissió bilateral entre
el Ministeri de Transició Ecològica i la Conselleria d’Acció
Climàtica. (Delta.cat)
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TERCERA DIVISIÓ
Reacció de l’Ascó, al
camp del Sants (1-1)

LA 2A CATALANA,
UN VOLCÀ

ESTRÉS
COMPETITIU

Només cal veure els
resultats de diumenge. La
segona catalana aquest any
és un Polvorí. Els que van
guanyar, tots per la mínina i
els favorits en hores Baixes.
Un Tortosa que no convenç
però guanya, tot i que en
els últims minuts en dues
ultimes jornades. Aquesta
setmana en un equip hi
havia nervis i l’entrenador
va dir als seus jugadors: “Si
no es guanya diumenge,
dimiteixo”. I va funcionar
l’estratègia. Només portem
5 jornades i tres entrenadors ja no hi són: Andreu,
Nando i ara Capera a l’Ampolla ¿Qui serà el pròxim?
L’Ebre Escola sembla que no
ha notat el canvi de categoria. Ulldecona estava a
l’Uvi, ha arribat Castillejo i
tres victòries consecutives.
Com diu Michel, és una
lliga exprés i en les fases
finals saltaran espurnes i ull
amb els equip de Tarragona, els veig mes forts que
els d’aquí. Igual Tortosa i
Amposta no pugen i per als
descensos tinc l’esperança
que baixi només un ebrenc.
En aquesta jornada tots els
partits es van jugar a les 17,
hora dels toreros; perquè no
es planifiquen altres horaris
per a que alguns aficionatss
puguin veure més partits?.
L’esperada lliga ebrenca ja
esta aquí i cada setmana
veurem que qualsevol equip
pot guanyar a qualsevol
altre. No hi ha treva.

Fa vàries setmanes que
sento esta frase, dita per entrenadors de futbol professional. Es fàcil d’entendre. Es
volen referir a les emocions
que afecten quan hi ha molta
exigència per guanyar.
Crec que l’estrès competitiu
no només es pot reservar
als professionals. Està
demostrat que ja ha arribat
al futbol territorial. I, sobre
tot, amb esta temporada a la
Segona catalana que per un
costat és molt interessant,
però per un altre està sent
un estrés.
Ja vaig dir fa setmanes que
cadascú a casa d’ell sap el
que passa. I jo més valoracions no les faré. L’Amposta
va destituir a Nando Garcia
i ara l’Ampolla a Gerard
Capera. Són situacions molt
delicades. Doloroses. El cas
de Gerard encara ho és més
perquè és de l’Ampolla i hi
ha molts vincles emocionals.
Tinc clar que, en ocasions, cal
prendre decisions. I també
tinc clar que gestionar una
destitució és complexe.
Penso que quan li fas un ultimàtum a un entrenador este
ja sap que ho té complicat.
Però li dones un petit marge
d’actuació. I potser això
s’hauria de posar més en
pràctica per evitar situacions
més doloroses. I no es fa.
I el futbol, com diu un mister
ebrenc, d’alguna manera, té
cor. A la 4a catalana també
ha estat destituït un tècnic.

L’Ascó va empatar al camp del
Sants (1-1). El tècnic, German
Inglés, comentava que “l’actitud va ser molt bona i fou important reaccionar a la represa
quan vam rebre el gol a l’inici
de la mateixa. És un punt important després de tres derrotes perquè dóna certa confiança i ens acosta a les victòries”.
El partit va ser igualat al primer
temps, quan l’ocasió més clara
fou un centre-xut de l’asconenc Adri que va anar al travesser. A la represa, aviat, una
pilota a l’esquena dels centrals
visitants va comportar una incursió del local Nico i el gol del

Sants. L’Ascó es va refer i va tenir paciència fins trobar la seua
oportunitat. Arran d’un córner
a favor dels visitants, passivitat
defensiva dels verdiblancs i rematada al travesser d’Adri. Del
rebuig, Ferran va establir l’empat. En el darrer tram, la confrontació va estar oberta i hagués pogut passar de tot, tenint
l’Ascó una possibilitat.
La setmana passada vam informar que l’Ascó donava la baixa
a Granados i a Imad. Tots dos,
negocien la rescisió del contracte. Pol va ser baixa a Sants
però torna per demà. Badia seguirà sent baixa per lesió.

PRIMERA CATALANA

La Rapitenca rebrà
l’Alcarràs, diumenge (12h)
La Rapitenca va perdre el primer
partit de la temporada, diumenge passat, al camp del Vilanova
(1-0). L’equip va generar moltes
ocasions però, com en les dues
jornades anteriors, no va ser
capaç de transformar-les.
Manel Subirats, jugador rapitenc,
dilluns a Minut 91, afirmava que
“fou un partit que, si no el veus,
no et pots creure el que realment va succeir amb el nombre
d’ocasions que vam tenir. Ja a
la primera meitat, tot i rebre el
gol, vam disposar de possibilitat amb un gol anul.lat que per
nosaltres fou legal. A la represa,
vam intensificar el domini i les
aproximacions van ser clares,
destacant una rematada que es
va estavellar al travesser i al pal”.
Manel no creu que hi hagi urgència davant del proper partit
contra l’Alcarràs: “és qüestió de
tenir paciència. Els resultats, generant el que hem generat en
3 jornades, han d’arribar. Penso que, fins ara, mereixem molt
més i es qüestió de que els gols
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LA PROPERA
3A DIVISIÓ
Ascó-Vilassar diumenge 17h

1A CATALANA
Rapitenca-Alcarràs diu 12h

2A CATALANA
Dissabte
Ampolla-R Bítem 17h
Diumenge
Ebre Escola-Tortosa 12h
Perelló-Camarles 12h
Aldeana-la Sénia 12h
Amposta-Ulldecona 18h

3A CATALANA
Dissabte
J i Maria-Alcanar 16h
Godall-Benissanet 16h
Catalònia-S Bàrbara 17h
Amposta-Corbera 17h
Gandesa-Olimpic 17.30h
Tortosa-Ametlla 19h
Flix-Rapitenca 19.45h
diumenge
La Cava-Roquetenc 16h

Els partits de
Canal TE:
Flix-Rapitenca B

diumenge 9h - 19.15h - 00h

Rapitenca-Alcarràs
diumenge 22.30. Dilluns 13.30

MINUT 91.
arriben i, amb ells, les victòries”. Eric torna a la convocatòria.
Omar, expulsat, serà baixa.
El mister Teixidó ha comentat
que “serà una lliga molt complicada. S’ha de guanyar el més
aviat possible. Però estic tranquil
perquè jugant com diumenge,
al final acabarem sumant punts,
sense dubte”.
Foto: UE Rapitenca

DILLUNS A LES 21.30 HORES
Convidats: Teixidó (Rapitenca),
Nacho Pérez (Tortosa), Balart
(Ebre E), Roca (la Cava) i Gilabert
(Roquetenc) Reportatges i
gols: Ascó-Vilassar, RapitencaAlcarràs, Ebre E-Tortosa,
Perelló-Camarles, AmpostaUlldecona, Ampolla-Rem Bítem,
Flix-Rapitenca B, J i MariaAlcanar, la Cava-Roquetenc i
Masdenverge-Gandesa B.

16

DIARI MÉS EBRE • divendres 22 d’octubre / 2021

SEGONA CATALANA

EL DERBI
L’EBRE ESCOLA VA
VÈNCER A BÍTEM I
DIUMENGE REBRÀ
EL TORTOSA
L’Ebre Escola es va refer de la
derrota de la jornada anterior
guanyant a Bítem (1-2). Els
locals van començar millor el
partit, davant d’un Ebre que
no va entrar-hi bé. Arran d’un
córner, passivitat defensiva
visitant, i encert de Noguera
al segon pal. El Bítem, en
aquella fase, va poder fer el
segon. El partit es va anar
equilibrant i poc a poc l’Ebre
va progressar, liderat per
Buera al centre del camp. Els
de Balart van tenir una ocasió
i van empatar en un moment
clau. L’àrbitre va donar 4 minuts i el córner es va produir
poc abans de consumir-se. Es
va autoritzar el llançament
i Montesó es va avançar al
porter local. A la represa,
l’Ebre va sortir fort i va tenir
una primera oportunitat. Els
locals van ajustar posicions
al centre del camp i el duel es
va tornar a equilibrar, sense
que passés res important a les
àrees. Va ser així fins que el
Remolins-Bítem va disposar
d’una ocasió. Del 2-1, a la contra visitant, espectacularment
dirigida per Buera, i culminació de crac d’Àlex López. 1-2.
El Bitem va intentar-ho però
va ser l’Ebre, amb espais, qui
va tenir més arribada.
Els locals, que han sumat 1
punt de 9 en 3 partits seguits
a casa, visiten l’Ampolla.
L’Ebre Escola rebrà el Tortosa
en el derbi curiós de la jornada.

RESULTATS. 5 jornada

La Sénia-M Nova		
Ulldecona-Ampolla
Tortosa-Perelló
Camarles-Aldeana
R Bítem-Ebre E
equip

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

2-1
2-1
1-0
0-1
1-2

GF

8
5
7
7
7
3
5
3
2
4
3

GC PNTS

3
5
4
5
3
5
4
6
6
7
6

esports

11
10
9
8
7
7
6
4
3
2
2

El Tortosa va guanyar i
el Perelló va protestar

Camarles-Aldeana:
Nacho torna a decidir

El Tortosa va guanyar el Perelló en un gran partit que va decidir-se en els darrers minuts,
amb un gol de Ferran (1-0). Cal
lamentar la lesió del local Marc
Fabregat després d’una topada
amb la tanca. El partit va estar
10 minuts aturat a l’inici de la
represa. El jugador es va trencar
l’húmer i serà operat.
Del partit dir que a la primera
meitat el Tortosa va tenir més
domini de la pilota però sense
inquietar massa a Nogales, porter visitant. El Perelló, fort en defensa i amb sortides a la contra,
va fer perill en una acció d’Ibra i
una altra que va traure sota els
pals el local Marigot, en tasques
defensives. A la represa, després
de la lesió de Marc, el Tortosa,
amb Margalef sobre el camp, va
tenir més velocitat i desborde i
va pressionar més amunt, gaudint d’ocasions clares que Nogales va evitar. El partir semblava
que acabaria amb un empat que
potser era el més just, però lla-

L’Aldeana va guanyar al camp del
Camarles (0-1). Un gol de Nacho
va valdre els 3 punts. El Camarles va començar millor el partit
i, amb un ritme elevat, va imposar-se, creant diverses arribades.
Però l’Aldeana, arran d’una bona
jugada de Xavi Tena per la dreta, va marcar amb gol de Nacho,
amb una rematada amb el cap.
El partit va igualar-se i a la segona meitat va estar obert. El Camarles va apretar i va tenir opcions, com un tret d’Eric al pal.
No va empatar. L’Aldeana, amb
espais, va poder decidir i va disposar d’una oportunitat amb una
acció de Gervinho per la dreta.
Al final, 0-1 i l’Aldeana que es va
refer de la derrota amb el Tortosa. El Camarles, per la seua part,
va veure frenada la ratxa de resultats positius.
Alberto, tècnic del Camarles:
“estic disgustat pel resultat. Ja
a la primera mitja hora vam tenir unes 8 ocasions. I no vam
marcar. Ells, en canvi, a la pri-

vors va arribar el gol de Ferran,
definint com un mestre. Amb l’10 el Perelló va reclamar un penal.
Els locals consideraven que Ibra
va fer falta al local Silva i aquest
va caure i llavors, de la inèrcia,
va tocar la pilota amb les mans.
Per als visitants no va haver-hi
falta. L’àbitre no va xiular ni falta
en atac ni tampoc penal. Córner.
En la darrera acció, el Perelló va
poder empatar, però Rojas, imperial, va evitar-ho. Dilluns, a Minut 91, a Canal Terres de l’Ebre,
va haver molt de debat sobre la
jugada del penal. El jugador del
Perelló, Juanjo Rovira, va reclamar que era penal i també va
protestar una falta de Marigot a
ell mateix en la jugada prèvia de
l’1-0: “sense traure-li cap mèrit,
el Tortosa pesa a la Segona catalana com a club gran i per a
guanyar al seu camp, has de ser
molt superior”, va dir Rovira. El
Tortosa, en dinàmica positiva, és
líder. Diumenge visita l’Ebre Escola en un derbi peculiar (12h).

mera oportunitat ens van fer el
0-1. A la represa, vam insistir i
vam gaudir de noves ocasions,
com un tret al pal. No hi ha res
a recriminar a l’equip perquè va
donar-ho tot i va buscar generar pels costat i també per dins.
Van haver les ocasions però no
es van transformar. El resultat va
ser massa càstig pel partit que
vam fer”.
Ferran Simó, tècnic de l’Aldeana:
“ens va costar entrar en el partit però sobre el 25 vam fer-ho i,
amb el gol, l’equip va tenir confiança i seguretat i així va defensar-se a la represa. El Camarles
va jugar bé i potser mereixia alguna cosa més, però natros vam
aconseguir una victòria que va
ser molt treballada. La setmana
abans, contra el Tortosa, l’Aldeana va estar bé i al final vam perdre 1-3. En aquesta ocasió vam
guanyar a còpia d’un treball molt
intens en un partit carregat d’alternatives i que fou distret per a
l’espectador”.

L’Ulldecona amplia la Primer triomf senienc,
ratxa de resultats (2-1) contra el Móra la Nova
L’Ulldecona va guanyar l’Ampolla (2-1) i amb 3 victòries seguides és segon a la taula.
El partit va començar amb més
domini de l’Ampolla que va tenir les primeres aproximacions,
dues d’elles amb córners que
van suposar perill per a Carlos
Panisello, porter local. Però en
una contra falduda, el debutant
Ismail (estava al Perelló) va fer
una passa a l’espai que Callarisa
va saber guanyar driblant a Aitor,
porter ampollero, en la seua sortida. Segons l’àrbitre, va haver-hi
contacte per això va xiular penal.
Callarisa va transformar-lo. El
gol va fer mal a l’Ampolla i l’Ull-

FERRERES, AL
JESÚS I MARIA
L’Amposta va descansar en la
jornada passada. La novetat
de l’equip ha estat la baixa del
davanter Jesús Ferreres. El ju-

decona va marcar el segon amb
un tret de Regolf, desviat per un
defensa visitant. Els falduts, amb
ordre en l’aspecte defensiu, estaven ben posats. Però un penal
per una mans de la tanca arran
d’una falta que va traure el visitant Carles, va propiciar el 2-1.
L’Ampolla va tenir una ocasió per
empatar poc abans del descans.
A la represa, els visitants van dominar la pilota però l’Ulldecona
no va perdre el control del partit.
Els intents de l’Ampolla van ser,
amb els minuts, precipitats i, tot i
la insistència, els locals van estar
segurs i van conservar l’avantatge.

gador va demanar-la i el club va
donar-li. Ferreres, ara amb molèsties per una lesió, ha fitxat per
al Jesús i Maria, club en el que
va estar en una etapa anterior, la
més daurada de l’entitat amb els
ascensos de la Tercera a la Primera catalana.

La Sénia va guanyar el primer
partit, contra el Móra la Nova
(2-1). Juanjo Serrano, tècnic
de la Sénia: “vam fer una molt
bona primera part en la que
vam pressionar bé la seva sortida de pilota i això ens va permetre crear ocasions. També
vam estar bastant bé amb el joc
combinatiu. Crec que el resultat
just al descans hagués estat un
2-0. A la represa, el Móra va fer
un pas endavant i nosaltres no
vam saber seguir el mateix pla i
això va provocar que la segona
meitat fos molt pareguda a la
d’altres partits on ens costa tenir la pilota i ens toca defensar
massa a camp propi. Tot i així,
vam disposar d’un penal per a
sentenciar però el vam fallar. El
partit es va igualar molt i tant
podia arribar el 2-0 com l’1-1
que va ser el que va passar. I
quan pareixia que l’empat sería
el resultat final, una gran jugada
i rematada final de Nico i Joan,
que havien sortit a la 2na part,

ens van donar una victòria molt
necessària. Lamentar l’expulsio
de Sergi, molt rigorosa i que
ens perjudica molt per al partit
a l’Aldea”. Al descans Blanco i
Jordi van notar molèsties que
van suposar fer 2 canvis que
no estaven previstos. Ambrós,
tècnic del Móra la Nova: “la primera meitat fou molt oberta,
amb alternatives. Ells ens van
pressionar i així van fer recuperacions i d’aquesta forma es van
avançar. A la represa, el partit va
seguir igual si bé nosaltres vam
tenir més profunditat. La Sénia
va disposar d’un penal que va
aturar Sergi, i això va ser clau
per seguir i empatar. Podia passar de tot i va ser la Sénia qui
va marcar el 2-1, tenint natros
una ocasió, amb rematada de
Bati, per a poder empatar, crec
que hagués estat el més just.
Ara descansem i això ens anirà
bé per recuperar les baixes que
tenim des de fa unes jornades”,
deia el tècnic.
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SEGONA CATALANA
Gerard Capera, cessat com
a mister de l’Ampolla
Gerard Capera ha deixat de ser
el mister de l’Ampolla. Després
de la derrota a Ulldecona, disputades 4 jornades, dilluns la
nit va rebre el comunicat del
president. Segons Capera, “la
veritat és que estic sorprès. És
cert que hem perdut 3 partits
de 4 però penso que cal valorar
altres qüestions i, sobre tot, les
maneres no han estat les que
mereixia”. L’exmister de l’Ampolla afegia que “crec que en estos
casos, el que cal fer és plantejar a l’entrenador un termini de
partits per veure si es pot revertir la situació i si no, assumir que
cal un relleu. I jo això ho tenia
clar. A més en el nostre cas, la
situació no és tan greu. No estem disputant ni el play-off de
descens i encara hi ha opcions
per poder remuntar posicions
a la taula. Jo com a persona de
club, hagués estat el primer, si
dissabte no s’hagués guanyat
al R-Bítem, de posar el càrrec a
disposició de la junta. No hagués
estat cap estorb, tot al contrari. Sóc soci des de fa 20 anys.
He marxat i he tornat al club en

altres ocasions. I si hagués fet
un pas al costat, hagués seguit
ajudant en el possible”. Capera
afegia que “tot és més estrany
quan la setmana passada vaig
dinar amb el president i em va
ratificar i em va donar confiança per tirar-ho avant”. Gerard
considera que “la temporada
passada, en 10 partits oficials,
vam guanyar la Copa amb només una derrota, a Camarles, i
una altra en l’eliminatòria contra el Vilafranca. La gent estava contenta pel joc de l’equip.
Després m’he assabentat que a
l’agost alguna persona en concret tenia dubtes i va demanar

Destitució a la
4a jornada:
“Estic sorprès. Les
maneres en què surto
del club no eren les que
jo mereixia”

a un jugador de l’equip, que té
contactes per la zona de Tarragona, que recomanés entrenadors. Finalment, bona part de la
directiva va manifestar llavors
que jo havia de seguir. I així va
ser. Ha passat el temps i es veu
que hi havia jugadors que sabien que si no guanyàvem a l’Amposta, jo havia de ser destituït.
Clar, enmig d’este ambient, la
pregunta que caldria fer és com
podia jo motivar els jugadors si,
d’alguna manera, ja sabien que
se m’havia de destituir més aviat
que tard. I a Ulldecona, diumen-

ge passat, sembla que també
hi havia esta sensació. És molt
complicat poder entrenar així.
Finalment, tampoc .’ha agradat
que ha hagut gent de la pròpia
directiva que es va enterar de
la decisió una vegada ja estava
presa”. Per acabar, Capera volia
agrair “a tota la gent de l’Ampolla i d’altres clubs, també companys entrenadors, que m’han
enviat missatges de suport durant estos dies. Crec que el que
ha passat no ha estat just però
no queda una altra que acceptar-ho”.

EL PRESIDENT DE L’AMPOLLA
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NOU
MISTER
COMUNICAT
OFICIAL DEL CF
AMPOLLA
Pasquale Casà és el nou
tècnic del CF Ampolla. Segons
informa el club ampollero en
el seu portal de Facebook, la
seva trajectòria es va iniciar al
futbol base del Reus Deportiu i posteriorment del RCD
Espanyol. Després de ser 2n
entrenador tant del Tàrrega
com de l’Ascó a 1a Catalana, va
iniciar una aventura a les files
del PKKU 99 finlandès i del Foligno Calcio de Serie D italiana.
El seu últim club va ser el Castelldefels. Pasquale és autor
de 3 llibres sobre els aspectes
tàctics del joc. Completaran el
cos tècnic els seus homes de
confiança, David Cabildo i Eloy
Martínez. “Molta sort als 3!!!
Ara i sempre, CF Ampolla”.
Pasquele ja ha entrenat aquesta setmana i debutarà demà
dissabte en el partit Ampolla-Remolins Bítem.
En el moment del nostre
tancament, el club ampollero
estava gestionant la incorporació d’un porter. Carlos Beltri
està lesionat i René no es
preveu que continui.

Llàtzer: “sóc el primer que està molt dolgut”
El president de l’Ampolla, Llàtzer Bru, sobre la destitució de
Gerard Capera, ha comentat
que “estic molt dolgut perquè
hem tingut molta relació per
crear el nou projecte i també
la tenim en l’aspecte personal.
A més, és una entrenador competent i competitiu i una persona de club. Però al final, com
a president, s’han d’assumir
responsabilitats i valorar altres
qüestions. I després del partit a
Ulldecona hem considerat que
havíem de buscar un relleu”. El
president admetia que “és una
situació molt complicada per
a tots. I sóc el primer que entenc que potser les formes no
han estat les més adequades.
Però és que en un moment així,
totes les formes són complicades. Si ho fas d’una manera
perquè ho havies de fer d’una
altra i al revés. És cert també

que jo vaig parlar amb Gerard la
setmana passada i li vaig donar
suport i confiança. Però després del darrer partit, veiem que
hi ha aspectes que no acaben
de millorar i s’havia de prendre
una decisió”. Sobre si aquesta
ha estat unilateral, el president
aclaria que “es va convocar una
junta i qui va estar va poder estar present a l’hora de la reunió
va poder assistir al moment en
què ho debatíem i mentre es
prenia la decisió”.
Una decisió que ha comportat
que hi ha gent que ha dimitit o
que fa un pas al costat.
Tot plegat pot dividir un pro-

“És una situació molt
complicada per a tots”

jecte que era unionista, Llàtzer
admet que “sap greu que això
pugue passar i espero que no
sigue així. Entenc que sempre
poden haver-hi opinions de tot
tipo. I també és possible que
pot haver gent que fa uns dies
pensava una cosa i ara en pensa una altra. Opinions sempre
n’hi ha i també en podien haver a l’estiu però es va apostar
per la continuïtat de Gerard i,
en aquell moment, així es va
decidir. Insisteixo en què tot
és complicat i més quan hi ha
amistat personal. Però per sobre de tot està el club. I el projecte actual creiem que fins ara
no està funcionant com deuria.
Serà qüestió de temps saber si
s’encerta o no”. El president volia deixar clar que “es diu molt
que hi ha jugadors que tenen
molt de pes i decideixen però
puc assegurar que cap mem-

Dani Pitarque
dimiteix en
el càrrec en
la direcció
esportiva
bre de la plantilla havia comunicat cap queixa sobre Gerard,
al contrari”. Llàtzer informava que “m’agradaria destacar
que l’aposta pel poble segueix
estant. Aixi es veu amb els jugadors que hi ha. Esta decisió
no implica que la filosofia hagi
canviat”. Per acabar, Bru desmentia que si es perdia el partit
de l’Amposta, fa 15 dies, Gerard
ja hagués destituït.

Dani Pitarque formava
part de la direcció tècnica
de l’Ampolla fins aquesta
setmana. Pitarque ho ha
deixat: “no estic d’acord
amb la decisió que s’ha pres
i menys amb les formes.
I, per tant, no puc acceptar-ho i la meua decisió ha
estat fer un pas al costat i
deixar-ho”.
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esports

BENISSANET, 2
CATALÒNIA, 4

RAPITENCA B, 2
AMPOSTA B, 1

CORBERA, 2
TORTOSA B, 2 (75’)

ROQUETENC, 1
JESÚS I MARIA, 0

ALCANAR, 4
GODALL, 1

Robert Aviñó, del Benissanet: “va
ser un partit molt disputat davant d’un molt bon equip, amb
jugadors determinants ofensivament. Natros vam estar bé,
sobre tot a la primera meitat
quan ens vam avançar amb un
gran gol de Carlos. I vam tenir
dues opcions molt clares, amb
accions de Quim i de Marc. El
Cata també en va crear un parell. A la represa, el Catalònia va
apretar més dalt i en cinc minuts
ens va fer dos gols. Vam haver
de reajustar l’equip per la lesió
de David i es va intentar però el
Catalònia va ser contundent i es
va posar amb l’1-4. Al final 2-4.
Felicitar els jugadors per l’esforç
i al Catalònia pel partit que va
plantejar”. Pau Alegria, del Cata:
“a la primera part ens va costar,
però vam reaccionar i ja abans
del descans vam tenir opcions,
tot i que ells en una contra van
poder fer el 2-0. A la represa, ells
van baixar i natros vam créixer i
vam remuntar amb 3 gols d’Aleix
i un altre de Lluís, creant més
ocasions i guanyant en un camp
complicat en què crec que molts
perdran punts. A darrera hora, de
penal, ens van marcar el 2-4”.

Derbi vibrant que es va decidir a
la segona meitat amb la remuntada èpica i amb orgull de la Rapitenca, amb els gols de Rovira,
de penal, i de Chimeno, aprofitant una assistència magistral
de Pau. Un gol que va destapar
l’eufòria de la grada d’animació.
Per al tècnic visitant, Andreu
Cano: “la primera meitat va ser
dominada per natros, fent arribades a més del gol de Kamen.
A la represa, la Rapitenca va ser
molt agressiva i natros vam fer
un pas enrere. Som un equip
jove i vam acusar-ho. Un penal
que es trau de la mànega l’àrbitre va significar l’1-1 i a ells els
va posar dins del partit. I en una
jugada per banda que no vam
tancar bé ens van fer el 2-1. No
fou just i els jugadors estaven
frustats en acabar. També cal lamentar els insults que van rebre
jugadors i familiars de l’Amposta,
amb passat a la Rapitenca. I ningú va fer res per parar-ho”.
Sobre aquesta circumstància,
des del club rapitenc s’aclaria que “es parlarà amb el grup
d’animació perquè no insulten a
ningú i ens disculpem si van ferho en algun moment”.

Un gol de Quim va valdre el triomf del Roquetenc, en partit
disputat a l’Aldea. Miquel Campos, cap de premsa del Roquetenc: “sobre tot a la primera
meitat, el partit va ser igualat i
amb poques ocasions de gol. A
la represa va seguir la igualtat
però poc a poc vam anar fent
més arribades. Es va reclamar
un penal sobre Morales i, després, el duel va estar més obert,
buscant els dos equips amb joc
directe fer les arribades. Natros
vam tenir l’encert de marcar
arran d’una jugada de Morales
i Quim que va culminar este
últim. El J i Maria va fer un travesser però es va poder mantenir l’1-0”. Josep Maria Torres,
director esportiu del J i Maria:
“a la primera meitat vam dominar molt el joc però ens va
faltar profunditat, fer més perill
a l’àrea rival. Pràcticament no
vam xutar entre pals. A la segona meitat, vam seguir insistint
però en una contra, en la seua
ocasió, el Roquetenc va marcar
l’1-0. Vam reaccionar i llavors
sí que vam tenir tres ocasions
clares per empatar, sense poder
aconseguir-ho”.

Victòria convincent de l’Alcanar
contra el Godall en el derbi disputat a Vinaròs. Els locals vans
ser superiors i ja al primer temps
foren més intensos davant d’un
Godall feble en la pressió. Així
els canareus guanyaven bé els
espais i van tenir diverses ocasions fins que va arribar el gol
d’Oriol. Malgrat la superioritat
local, el Godall va empatar amb
gol d’Aleix al fil del descans.
Però a la represa no va haver-hi
reacció godallenca i sí una continuitat dels locals que, amb velocitat, van decidir amb els gols
de Kevin i de Pichó (2). L’Alcanar
va ser superior i va merèixer el
triomf. Miquel Cervelló, tècnic
de l’Alcanar: “estic molt satisfet
del partit, refent-nos després de
l’accident de la jornada anterior. L’equip en general va estar
molt bé i estic segur que donarem guerra i estarem en la zona
mitjana de la taula”. L’Alcanar ja
ha fet dues incoporacions i ara
espera poder-ne fer dos més,
un argentí i un colombià. Juanjo del Godall admetia que “no
vam estar a l’altura i no vam fer
el que havíem parlat. I l’Alcanar
ens va superar. Res a dir”.

S BÀRBARA, 1
FLIX, 1

AMETLLA, 0
GANDESA, 2

Chema, del S Bàrbara: “parit complicat davant d’un bon
equip. Vam començar intensos
marcant l’1-0, gol d’Eric. Vam
seguir, ferms en defensa. Però en
una jugada d’estratègia ens van
empatar. Llavors el Flix va tenir
més control del partit, fins poc a
abans del descans quan el joc es
va igualar. A la represa vam sortir
millor, el partit va estar bastant
obert, amb més arribades nostres amb possibilitats mentre
que en defensa vam seguir ben
posats. La darrera jugada va ser
una rematada al pal. Una llàstima
perquè hagués estat un bon premi. Estem treballant bé i hem de
seguir”. Aleix Samper (Aldeana)
va debutar amb el Santa. Lizaso,
del Flix: “va ser un partit complicat en el que ens va costar adaptar-nos. Vam anar amb moltes
baixes però no es excusa perquè
els que van jugar van estar força
bé. He d’agrair la intensitat que
van posar sobre tot a la primera meitat quan vam reaccionar,
empatant. La represa va ser més
de domini del Santa Bàrbara, tenint una ocasió al final. Satisfet i
a continuar. Important reflectir
el treball amb punts a la taula”.

Victòria del Gandesa en la seua
visita a la Cala (0-2). Els locals
van començar amb força, jugant a camp contrari. Però el
Gandesa va ser letal. Una contra ben portada per Ubalde va
suposar una centrada sensacional que va rematar, de forma
també excepcional, Saumell
amb el cap. Fou el 0-1. Els caleros van reclamar una falta anterior, però l’àrbitre va donar la
llei de l’avantatge i després va
haver-hi una pèrdua a la zona
ampla. El gol va fer mal als de
la Cala i va impulsar al Gandesa que va posar l’artilleria en
marxa. Una acció marca de la
casa de Josep va suposar una
centrada que Dilla va culminar
fent el 0-2. Llavors, els locals
van patir molt i el Gandesa va
disposar de dues opcions per
sentenciar. Posteriorment, amb
els minuts, el partit es va igualar
i els caleros van incrementar la
pressió, recuperant ràpidament

El partit va ser suspés al 75. Segons Ruben, del Corbera: “va
ser un partit disputat on natros
vam d’entrada vam estar ben
situats al camp contrarestant
els atacs del Tortosa, aixi ens
vam posar per davant amb
gols de David i Sergi. A partir
d’aqui tot va canviar i l’equip
va acomodar-se i el Tortosa va
aprofitar-ho per fer el 2-1. A la
represa, el Tortosa va anar pel
partit i va empatar. Natros no
entràvem de cap manera i ells
van jugar més ben posats. Tot
plegat fins el 75 quan la noia
àrbitre va decidir suspendre
un partit que va transcórrer
amb tota normalitat dins i fora
del camp. Natros vam fer un
atac, i la pilota va sortir fora i
els aficionats la van retornar i
llavors van haver-hi dues pilotes a l’hora. L’àrbitre va cridar
al meu delegat i li va dir que
fes fora als aficionats que hi
havia al costat de la porteria
i aquests es van negar perquè
sempre han estat allí. Total,
que l’àrbitre suspèn el partit.
Després va haver un enfrontament entre el meu delegat i
un jugador del Tortosa, sense
més perquè tots dos es van
acabar disculpa”. Cap dels dos
clubs va signar l’acta per disconformitat i no deixar-nos
constar les observacions que
teníem”. Fonts del CD Tortosa també coincidien amb les
explicacions de Ruben lamentant la suspensió “en un partit
correcte. Quan millor estàvem
va arribar una suspensió que
es podia evitar perquè no va
haver-hi incidència per a això”.
la pilota i obligant al Gandesa a
defensar-se més enrere. Va ser
clau per als locals una ocasió de
Luis que va llepar el travesser.
Va poder ser l’1-2. A la represa,
el Gandesa va saber aguantar
l’empenta de l’Ametlla, amb ofici i molt de treball. Un tret de
Froi per l’esquerra va ser l’opció més clara des de la Cala. A
mesura que avançava el partit, i
amb més espais, el Gandesa va
tenir 3 contres per poder ampliar l’avantatge. Al final, 0-2 i
victòria d’un Gandesa que segueix amb baixes però que, fins
al moment, no perdona. Els dos
tècnics van estar dilluns a Minut
91, fent les seues valoracions.

CLASSIFICACIÓ TERCERA CATALANA. Jornada 3
Catalònia, La Cava i Gandesa, 9 punts; Flix, 7; Roquetenc i Alcanar, 6; Rapitenca, 4: Jesús i Maria, Ametlla, Amposta, Godall
i Benissanet, 3; Santa Bàrbara i Tortosa, 1; Corbera i Olimpic, 0.

OLIMPIC, 0 - LA CAVA, 4
Segons Joel, tècnic de l’Olímpic: “partit en el que vam sortir
en un plantejament clar i així
vam ficar en molts problemes
durant la primera part a la Cava.
Al minut 3 greu lesió de Rai i
entrava un juvenil que el dia anterior havia jugat 90minuts. Ells
tenien la possessió de la pilota
però no ens creaven ocasions
clares. Abans de transformar la
Cava el penal, nosaltres havíem
tingut dos 1 contra 1 amb Figo
que no vam saber resoldre bé,
cosa que podria haver-nos ficat
2 a 0 al marcador. Vam anar a la
mitja part amb el 0-1 i crec que
no va ser just. A la segona part, i
amb un únic canvi a la banqueta, un altre juvenil, vam aguantar el resultat però ja sense tenir
ocasions. La Cava va anar guanyant encara més possessió de
pilota i si que ens creava ocasions, tant per dins com per fora,
i amb el 0 a 2 ja vam baixar els
braços, això va repercutir amb
el resultat final, que si més no, si
anem 2 a 1 a la mitja part, potser hauria estat diferent. Val a
dir que vam ser competitius fins
que les forces ens van aguantar;
físicament vam baixar moltíssim a la segona part i va influir

amb el resultat. Sinó es fan
incorporacions serà difícil ser
més competitius, i arribarà un
dia que entre lesions i sancions
no podrem anar a jugar. A dia
d’avui, tenim 16 fitxes, contant
que són 2 porters i un juvenil, i
ara sumem una lesió lleu i una
de greu... No sé quan de temps
podrem aguantar amb aquesta
situació”.
Jordi Roca tornava a Móra
d’Ebre, ara a la banqueta de la
Cava: “va ser una jornada especial després de 3 bons anys a
l’Olímpic. Pel que fa al partit, va
ser d’entrada el que esperàvem
amb un Olímpic ben tancat al
darrera, dificultant el nostre joc
per dins i per fora. Natros vam
dominar la pilota però també
dir que vam tenir un parell des
desajustos defensius i ells van
aprofitar per generar un parell
d’aproximacions, sobre tot una
de clara que va evitar Figo. De
l’1-0 vam passar al 0-1 amb el
penal que va transformar Miguel. A l’inici de la represa vam
fer el 0-2 i llavors ja vam jugar
més còmodes, fent els altres
gols i tenint altres opcions”.
Imanol (2) i Sàez van marcar els
altres gols.
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CF ULLDECONA

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

PAU CARDONA

ÀLEX LÓPEZ

(R Bítem)

(Tortosa B)

(Ebre Escola)

JOAQUIN CELMA

EQUIP DE LA SETMANA

19
RAIMON

PAU

(Gandesa)

(Ampolla)

KAMEN

(J i Maria)

JOSEP
ORIBE
(Rapitenca)

(Amposta B)
FERRAN
(Tortosa)
NOGALES

MORALES

(Perelló)

rard Capera, sent entrenador
de l’Ampolla, fou campió de
la Copa ebrenca de Segona. Ara, en 4 jornades, l’han
cessat. Jo sabia de fa quinze
dies que ja estava sentenciat, ell i el seu germà, el gran
Baltasar Capera. Aquí a les
nostres terres tirem als entrenadors d’una forma molt
gratuïta. Ànim Gerard.

apartar d’aquesta labor i també
com míster de les fèmines. El
cabreig de la seva dona, jugadora de l’equip, va ser monumental. Foren setmanes dures,
van estar a punt de muntar un
altre club com ha passat a Alcanar i Santa Bàrbara. I al final
Molinos li va dir a la seva dona:
“Juga, per favor” . Chapeau.
Molinos, ets molt gran.

· El jugador Jorge Granados
· A les Terres de l’Ebre hi ha
directius que suporten decicisons increïbles per perdre
dos partits. D’altra banda,
hi ha clubs on això no passa. Pallares amb el Valls a la
temporada 17/18 només va
guanyar un partit en 17 jornades i en la segona volta va
estar a punt de salvar l’equip.
A un mister se l’ha de valorar
per una temporada no per
tres partits.

· La baixa de Jesús Ferreres
a l’Amposta es veia venir, des
del dia que Nando fou destituït. Fitxarà amb el Jesús i
Maria, club en el que va estar
7 temporades, sent màxim
golejador d’aquest equip en
tota la seva història amb 150
gols, pujant de Tercera a Primera catalana. Allí coincidirà
amb un altre trotamons del
futbol, Toni Calafat.

· Molinos estava fent una
gran feina al futbol base del
Perelló i de la nit al dia el van

(Ulldecona)

(Roquetenc)

SERGI CID

MIKI

SAMPER

(la Sénia)

(La Cava)

(S Bàrbara)

BRIAN

MARÇAL

ALBERT

CRISTIAN

(Camarles)

(Flix)

(Ascó)

(Catalònia)

LL. CAPITAN
(la Sénia)

XAVI CALLAU
(Ametlla)

BATISTE

CHIMENO

XAVI TENA

ARNAU

(M Nova)

(Rapitenca B)

(Aldeana)

(Benissanet)

LA JORNADA

TOP SECRET
· La temporada passada, Ge-

GERARD
(Corbera)

ISMA

va ajudar a l’Ascó la passada
temporada per pujar i com
a premi ara li han dit que no
compten amb ell. Gran central
que ja ha rebut quatre ofertes,
tres d’equips ebrencs. Ara està
negociant la baixa.

· Tota una vida a l’Ametlla

· Vaig dir que el Flix faria millor

i Ivan Romeu va tornar a la
Cala com a visitant amb el
seu nou equip, el Gandesa,
on estan molt contents amb
el seu treball com a míster. La
setmana passada va portar la
tensió en silenci.
· Nacho (Aldeana) no falla, cinc jornades i cinc gols.
Aquest noi és or; la pregunta del milió: la temporada
vinent, tornarà a la Rapitenca?
· El partit Corbera-Tortosa B,
el va suspendre Ana Dominguez, sense haver hagut cap
batussa ni incidència important. Els dos entrenadors,
Ruben i Òscar, van intentar
convèncer-la durant quinze
minuts però no ho van aconseguir.

temporada i, de moment, així
és, invicte i només un gol en
contra. Gran treball de Lizaso.
· Ja només queden tres equips
invictes a 4a catalana: Pinell,
Xerta i Masdenverge. D’aquí
sortirà el campió, no oblidant
al Ginestar.
· El Gandesa potser tingui els
golejadors de més qualitat de
la categoria, Dilla (36 gols a
2a catalana 17/18) i Saumell.
Aquesta setmana els dos van
marcar.
· Chimeno, amb unes ulleres
adaptades per a poder jugar
(després de la intervenció a
l’ull), va marcar el segon gol del
filial rapitenc, el de la victòria al
derbi. Un gol que va destapar
l’euforia a la Devesa. L’Amposta B va lamentar insults de

la Grada d’Animació Local a
jugadors visitants. La directiva rapitenca ja ha informat
que ho parlarà amb el Grup
d’Animació.
La Rapitenca B va millorar a
la represa. L’Amposta va dominar al primer temps. Este
equip anirà a més a mesura
que avanci el campionat.
· Aleix Robert va marcar 9
gols la minilliga passada. Ara
ja en porta 6. Els quatre gols
del Cata a Benissanet van ser
assistències de Cristian Arasa,
el ‘Romario’ ebrenc.
· Gran detall del Catalònia
que, per la meva tasca amb
el futbol ebrenc, em va enviar
una caixa de cerveses i dins
de la caixa una nota en una
cartolina que deia: “Des de
Jesús amb amor”.

· La setmana passada, en
aquesta secció de Top Secret, vaig parlar de la situació
d’un jugador. Una situació que
l’està sobrepassant. Ha estat afectat per un principi de
depressió i va haver d’anar a
l’hospital per ansietat. Això té
solució però depèn d’un club.

· Es fa el llit a un entrenador?.
Sí, això ha passat des de fa
molts anys. És inverosimil però
real.

· Me diuen que esta setmana
un àrbitre que viu en un municipi ebrenc, va xiular a l’equip
del poble on viu fora de casa.
Va poder passar en dos casos.
No va haver cap problema.
Però si es pot evitar, millor.

EQUIPS MÉS
EN FORMA
MASDENVERGE
XERTA
GANDESA
TORTOSA
FLIX
PINELL
LA CAVA
ULLDECONA
CATALÒNIA
PERELLÓ

El Camarles B va guanyar al camp del Catalònia B (1-2).
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4A CATALANA

ALDEANA, 1
MASDENVERGE, 3

TIVENYS, 2
AMETLLA, 2

GINESTAR, 3
OLIMPIC, 0

LA GALERA, 0
JESUS I MARIA B, 6

FATARELLA, 3
EBRE ESCOLA, 1

Rafel, tècnic Aldeana B: “a la primera meitat vam estar descentrats i el Masdenverge va jugar
còmode i va controlar tots els
aspectes del joc, avançant-se
a viat i tenint altres ocasions. El
més important fou arribar al descans amb el 0-1. Per a la represa
vam retocar l’equip i la pressió
va ser més alta i vam entrar dins
del partit i al 70, arran d’una bona
combinació, Marc empatava.
L’equip estava millor, en tots
els aspectes. No obstant, arran
d’una falta lateral ens van rematar al primer pal i fou l’1-2 Ens
va afectar i poc després va venir
l’1-3”. Cristian, del Masdenverge:
“vam començar bé, durant 25
minuts, fent el 0-1, dominant i
tenint un parell d’opcions clares.
Poc a poc el partit es va igualar.
A la represa, vam apretar més
amunt, però sense acabar de
concretar en els darrers metres.
Fins que al 70, en una jugada
aillada, ens van empatar. Vam
reaccionar i en una falta lateral
ens vam anticipar. Després, va
arribar l’1-3 que va sentenciar.
Costa molt traure els partits. La
categoria és competida. I natros
hem de millorar”.

David Montardit, del Tivenys:
“com en gairebé totes les jornades, ens va costar trobar el gol,
tot i tenir molt bones ocasions.
Ells, en l’única de la primera meitat van fer el 0-1 al minut 20. El
gol en contra ens va fer reaccionar i, de penal, Robert, va empatar. La insistència va tenir premi poc abans del descans amb
el 2-1, de Pau. A la represa, vam
seguir i vam crear situacions diverses, errant la rematada o la
darrera passada. L’Ametlla va arriscar i en afegit ens va empatar,
quan natros ens havíem abocat
sense poder sentenciar”. To, de
l’Ametlla B: “ens va costar molt.
El Tivenys va estar molt millor,
molt més ben adaptat intentant
jugar la pilota i combinant. Tot
i això, ens vam avançar amb el
0-1, que no era just. Però amb
un penal rigorós i en una contra
ells van remuntar. La represa va
ser més igualada i a partir del 30
vam posar de 3. Ells a la contra
van poder sentenciar (vam traure tres pilotes sota els pals). No
va arribar el 3-1 i al final natros
vam empatar. El Tivenys mereixia guanyar però valorar la reacció i l’actitud”.

Antonio Morales, tècnic del
Ginestar: “ells van tenir una
ocasió inicial, però després natros vam dominar i ells ja no
van arribar. Domini del Ginestar,
generant ocasions fent 3 gols
i podent-ne fer algun més. No
vam donar-li opcions a un rival que sabíem que treballava
bé en defensa i sortia a la contra. Però vam estar bé i al primer temps vam sentenciar amb
el 3-0”. Pinxo i Magí, amb dos
grans gols, van obrir el marcador. Magí va repetir amb el 3-0,
amb una rematada amb el cap.
Emilio, de l’Olimpic: “derbi de
la Ribera que vam afrontar, una
jornada més, amb moltes baixes
havent de confeccionar l’equip
a base de juvenils. Partit sense
història en el que l’equip local
va sortir en molta més intensitat
i fruit d’això el partit va quedar
sentenciat a la primera part en
el 3-0. L’Olimpic mai va entrar
en el partit i no va posar problemes a la porteria local. Segona
part sense història. Per la nostra
part caldrà estar més intensos
per competir qualsevol partit”.
El Ginestar visita el S Jaume i
l’Olimpic rebrà l’Aldeana B.

Victòria del filial del Jesús i Maria a la Galera (0-6). L’equip
progressa: amb un dos partits
menys, ja té dues victòries.
David Torres, tècnic del filial del
Jesús i Maria: “va ser un partit
que vam dominar des del principi. Important marcar al minut
2, perquè va donar confiança i
cal dir que l’equip es va adaptar
al camp des del primer moment.
També recordar que la Galera va tenir opcions per empatar
però de l’1-1 es va passar al 0-2.
I a l’inici de la represa vam fer el
0-3 que ja va decidir. L’equip va
seguir i va crear altres opcions,
fent els altres gols. Som un equip
molt jove amb perspectives de
futur, i un cop es vagi adaptant a
la categoria, els resultats aniran
arribant perquè hi ha marge de
millora. A la Galera van jugar fins
a cinc juvenils i és el que busquem, que vagin progressant per
poder arribar algun dia al primer
equip. Descatar també el tracte
de la Galera; tot i el resultat van
intentar en tot moment competir, però en esta jornada natros
vam ser efectius i superiors, jugant molt ben posats”.

La Fatarella va guanyar el primer
partit. Segons Eulogio, directiu
de la Fatarella, “l’equip va sortir amb la lliçó apresa dels altres partits. Va ser més directe i
efectiu de cara el gol. Amb dos
que va fer Gabi ens vam posar
amb avantatge i això va decantar el partit però potser també va
comportar un relaxament. I això
va aprofitar-ho l’Ebre Escola per
avançar les línies i reduir distàncies. No obstant, l’equip va reaccionar bé i amb espais al contraatac va marcar el tercer gol,
obre d’Elies. Triomf important
per la confiança”. Tot i el triomf,
el tècnic Jordi Domènech ha estat destituït. Avui es coneixerà el
nou mister.
De l’Ebre Escola comentaven
que “ens va costar adaptar-nos
al partit i la Fatarella es va posar per davant amb el 2-0. Poc
a poc l’equip va reaccionar i a la
segona meitat vam assumir riscos i vam entrar en el partit amb
el 2-1. Vam buscar l’empat i vam
tenir diverses situacions però
d’un possible 2-2 es va passar al
3-1 arran d’una contra dels locals, ja al final”.
classificació. 4a. jornada 5

PERELLÓ B, 2
XERTA, 4

LA CAVA B, 1
GANDESA B, 3

PINELL, 12
SANT JAUME, 0

CATALÒNIA B, 1
CAMARLES B, 2

Martí, directiu del Perelló: “la primera meitat va estar igualada,
natros vam sortir ordenats i, en
general, van haver ocasions a les
dues àrees. Fran va fer l’1-0 però
ells abans del descans ens van
empatar amb un gol d’Àngel Sànchez. A la represa el Xerta va ser
una mica més superior, va tenir
més ocasions evidenciant que és
un equip que porta anys a la categoria amb jugadors de qualitat.
Van remuntar amb l’1-3; vam seguir lluitant i vam fer el 2-3 però
al final Jota va sentenciar amb el
2-4”. Des de Xerta: “el rival va entrar millor que natros al partit. Un
Perelló B ben posat, amb gent
jove, molt intens. Ells van dominar i es van avançar, tenint altres
arribades. Natros, poc a poc,
vam reaccionar i abans del descans vam empatar i vam disposar
de nombroses ocasions. A la represa vam jugar molt bé i es van
aconseguir dos gols. Amb l’1-3,
arran d’un desajust nostre, ens
van marcar el 2-3 però poc després Jota va ampliar l’avantatge.
Triomf merescut. Seguim pas a
pas, i ara ja pensar en un partit
contra el Pinell, un gran rival amb
ofici i jugadors de qualitat”.

Àlex Ventura, de la Cava B: “vam
sortir nerviosos al terreny de joc,
érem conscients que jugàvem
contra un bon equip, i així havíem preparat el partit. El Gandesa
va sortit molt enxufat i es va ficar
0-2, natros vam retallar distàncies però en una indecisió defensiva van fer l’ 1-3 qua va ser definitiu. A la segona part vam aclarir
els conceptes i vam estar millor,
els vam tindre mes controlats
sobretot al joc interior. En línies
generals crec que l’equip ha millorat bastant, en nomes una setmana, i esta treballant en la línia
que toca per seguir creixent”.
La Cava segueix fent gestions
per incorporar tècnic. Sergi Vidal, tècnic del Gandesa B. “ja des
de l’inici vam ser intensos. Vam
generar per dins i per fora i així
vam marcar dos gols. En general, l’equip molt bé. Després vam
cometre algunes indecisions i
ells van fer l’1-2 i un pal. Vam reaccionar i vam acabar la primera
meitat marcant l’1-3. La segona
ja va ser més travada. Vam tenir
controlat el joc, tot i que és cert
que ens va faltar profunditat.”.
Jugadors del filial van amb el 1r
equip i també passa a la inversa.

El Pinell va golejar un Sant Jaume que no va poder comptar
amb el seu porter (12-0).
Blai, del Pinell: “als 17 minuts ja
guanyàvem 7-0. Ens va sortir tot
des del minut 1, sent a més, molt
intensos durant el primer tram
del partit i el Sant Jaume no va
poder contrarrestar-ho. A la represa, quan el ritme ja va baixar,
es van fer els altres gols. Després
de jornades en què el gol se’ns
resistia, este diumenge la pilota
va entrar des de l’inici. Destacar
l’actitud del Sant Jaume. Estic
convençut que serà un equip
que progressarà i que este partit va ser un accident. A natres el
triomf ens dona confiança pel
proper partit al camp d’un bon
equip com és el Xerta”. Anton,
del Sant Jaume: “el partit no va
tenir història. El Pinell va ser molt
superior. Natros només tenim
un porter i treballava diumenge i
no va poder venir. Un jugador de
camp es va posar sota els pals.
No és excusa perquè el Pinell és
un gran equip que estarà dalt i
natros som un equip que s’està
fent. Buscarem que no ens afecta i tornarem a competir en el
proper contra el Ginestar”.

Dani, del Catalònia B: “ens va
costar entrar al partit. El Camarles va tenir dues bones ocasions
als primers minuts. A l’equador
de la primera meitat vam aconseguir entrar al partit però sense
estar del tot còmodes. No obstant, vam tenir dues ocasions
molt clares. Al primer minut de
la represa, el conjunt visitant
va aprofitar un malentès nostre
per fer el 0-1. Poc després, vam
aconseguir neutralitzar el rival
i tenir més presencia al partit.
Vam empatar amb gol d’Aleix.
Tot i aconseguir l’empat, no
vam saber aprofitar la inèrcia. Al
89’ arribava l’1-2. Quedava poc
però vam tenir una doble ocasió claríssima i un gol anul·lat
per fora de joc a la sortida d’una
falta lateral”. Florin, del Camarles
B: “vam començar amb les coses clares i vam tenir les nostres
ocasions. Poc a poc el partit es
va anar equilibrant. Els locals ens
creaven perill a pilota parada i aixi
van tenir un parell de molt clares
que van fallar. Al primer minut
de la represa ens vam avançar
i a la jugada següent vam fallar
una molt clara. Els locals ens van
empatar en una contra que no

equip

GF

GC PNTS

1. Masdenverge 16
5
13
2. Xerta
12
4
13
3. Gandesa
15
5
12
4. Ginestar
15
7
10
5. Pinell
21
5
9
6. Camarles
5
3
9
7. Tivenys
11
8
8
8. Ametlla
11
9
8
9. Olimpic
8
10
7
10. J i Maria
10
3
6
11. Catalònia
5
6
4
12. Perelló
4
6
4
13. Fatarella
7
14
3
OLIMPIC SUEPESIO A JESÚsA EL
14. S Jaume
1
12
3
CAP DE SETMANA PASSAT
15. Ebre Esc
3
11
1
16. La Cava
1
13
1
Partit xerta
17. La Galera
2
17
1
18. Aldeana
5
14
0
*PROPERA JORNADA 4a.
Dissabte. Ebre E-Perelló (15h);
Ametlla-la Galera (16h); Masdenverge-Gandesa (16h); la Cava-Tivenys (17h); S Jaume-Ginestar
(17.30h); Catalònia-J i Maria (19h);
Camarles-Fatarella (19h).
Diumenge: Xerta-Pinell (12h);
Olimpic-Aldeana (16.30h)

vam saber fer falta quan tocava.
Després el Catalònia va apretar
molt. Ens vam refer i vam tornar a generar i al 90 en una molt
bona jugada col.lectiva vam fer
el 1-2. Vam saber defensar el resultat i emportar-nos la tercera
victòria seguida fora de casa”.

esports
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CLUB HANDBOL AMPOSTA HANDBOL
Derrota a Almassora

Es resisteix la victòria per l’Amposta Lagrama aquesta temporada. Tot i la bona imatge, no es
va poder puntuar a la pista de
l’Almassora, segon classificat
del grup C de Divisió d’Honor
Plata Estatal (24-19).
L’Almassora fou clar dominador
a l’inici del partit, fins a l’equador
de la primera meitat quan es reflectia el 7-3. Llavors va arribar
la reacció de l’Amposta, amb un
parcial de 2-6 en quinze minuts
i rotacions a la banqueta que
van fer arribar al descans amb
empat a 9 gols.
A la segona part els dos conjunts van començar amb més

intensitat al joc i l’Amposta de
ple al partit, arribant a la meitat
del segon temps amb un 15-14.
Però un parcial de 5-0 en sis
minuts per l’Almassora (19-14)
gairebé va deixar el matx sentenciat.
Un Almassora més eficaç en
l’aspecte ofensiu no va donar
opcions ja a l’Amposta, que amb
aquest resultat cau momentàniament a les places de descens.
Demà, partit al pavelló d’esports
d’Amposta contra La Roca, “demanem el màxim suport de la
nostra afició, el dia que coincidirà amb la presentació de tots
els equips del nostre Club”.

3a edició de la Running
Series l’Aldea

Musa Sowe s’emporta la classificació absoluta dels 10.000
metres a l’Aldea, Gemma Colomé la absoluta en dones, David
Roda i Ruth Martí acaben de
completar els caixons del podi
absolut a la Running Series de
l’Aldea. Una cursa amb un nivell
molt alt i amb una acceptació
més que notable per part dels
atletes. Amb una bona climatologia i un immillorable ambient es va poder gaudir d’una
cursa excel·lent i un matí d’esport i superacions personals.
Cal destacar una acurada presentació de l’esdeveniment
esportiu, i un gran treball per
part de tots els voluntaris i col·
laboradors . Els recorreguts foren els mateixos de la cursa de
l’any 2019, i els atletes van poder gaudir dels paisatges típics
del Delta, amb els arrossars segats i l’Ermita com a pas obligat

dels dos recorreguts, així com
els dos extrems més allunyats
del nucli urbà per retornar al
pavelló poliesportiu. Una bona
opció per recórrer els indrets
no tant coneguts de l’Aldea.
Josep Franch regidor Acció
Esportiva: “Des de la regidoria
d’Acció Esportiva estem molt
contents d’haver pogut recuperar la cursa Running Series.
Una cursa que, com moltes altres activitats, es van haver de
suspendre amb la arribada de
la COVID, però que ara tornem
a posar en marxa per seguir
fent de l’Aldea un poble referent en l’àmbit esportiu a les
nostres terres. Agrair la participació dels més de 130 participants, donar l’enhorabona als
guanyadors i les guanyadores,
i fer un agraïment enorme a
tots els col·laboradors que ho
han fet possible!”.

Centre Esports
Tortosa

Resultats de la tercera jornada equips del Centre Esports Tortosa.
Sènior masculí: CET-Molins
28-36.
Partit que ja no va començar bé amb dos exclusions
que van suposar un desavantage que van supsoar
anar sempre a remolc.
Juvenil Masculí. Guissona-CET 35-37. Els juvenils
assoleixen la victòria en terres lleidatanes amb un partit
amb molts gols i joc irregular.
Juvenil Femení. Molins-CET
29-18
Cadet Masculí. Sarrià de
Ter-CET 26-28.
El partit, l’esforç i el triomf
“van dedicats al nostre entrenador, Alejandro, va por
ti!”.
Infantil Masculí Blanc. CETCH Cambrils 35-24.
Poc a poc el jove equip de
primer any va aprenent i
gaudim amb el seu joc.

Breus
** Resultats primera jornada
Futbol veterans: Amposta-Tortosa 1-5; Roquetenc-Canareu
5-2; Delta de l’Ebre-Rapitenca 0-4; Vinaròs-Aldeana 6-2 i
Ametlla-Alcanar sus.
** Lliga futbol sala Terres de
l’Ebre. Jornada 3.
Salvem lo Delta-TM Tortosa
2-6
Dertochip-M AFS Deltebre 3-1
I. Rasquera-M Mediterrani 0-3
Ebre Escola-Benifallet 2-4.
** L’Handbol Club Ampolla va
guanyar a la pista de del Sant
Ildefons i és un dels líders (2324).
Demà dissabte, partit
contra l’altre líder, el Martorell
B.
** El passat diumenge, l’equip
sènior de l’Handbol Club
Perelló va ser superat pel campió de Primera Catalana de la
temporada anterior, el Sant
Cugat A, per 18-25.
“Aprenem dels errors i de ben
segur que d’aquí poc arribaran
les victòries”.
** L’Ajuntament del Perelló recupera la celebració de la milla urbana de la localitat, demà
dissabte 17h.
** El Club Rítmica l’Ampolla
aconseguix classificar 3 gimnastes i dos conjunts per al
Campionat d’Espanya.
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CLUB PATI L’ALDEA
Homenatge

Els resultats del Club Patí l’Aldea han estat espectaculars
aquest any, culminant amb la
participació en el Mundial.
La patinadora Andrea Silva, que
debutava en categoria sènior i
s’emportava la medalla de plata,
els entrenadors Manel Villarroya
i Núria Gas, així com el campió
Mundial, Pau Garcia, i els Grups
Xou Petit, quarts al Mundial, i
júnior, que en el seu primer any
van guanyar l’europeu, van re-

bre amb el suport de les institucions i la seva gent el més que
merescut reconeixement pels
seus resultats.
El cap de setmana vinent, campionat d’Espanya a Figueres.
Relació patinadors/es del CP
l’Aldea que hi participaran:
Categoria Alevi: FERRAN ARASA
i MARIA ESTEBAN
Categoria
infantil:
ENZO
PAGNONI, POL FORNER, ALEIX
AMADO i ALBA DUCH.

VOLEI ROQUETES

Triomf històric en el
debut a la Superlliga 2

La primera victòria del CV Roquetes a la Superlliga 2 de Vòlei ja
és una realitat.
En el primer partit davant la seva afició, els roquetencs van superar al Vòlei Mediterrani per 3 sets a 1. El Roquetes va dominar
el segon set de principi a fi, va tenir un màxim avantatge de 10
punts.
Després d’una hora i 41 minuts de joc i de no començar bé, el
Roquetes a poc a poc va anar millorant fins a acabar trasbalsant
als visitants. Amb el 2-1 al marcador, I la moral alta, al quart i
definitiu joc, el Roquetes va portar sempre la iniciativa. Els visitants no es van rendir, però van acabar cedint de nou 25-18.
(Ebredigital.cat)
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gastronomia

CROQUETES
DE CEPS
Si voleu que les croquetes surtin
encara més bones, deixeu refredar la pasta a la nevera d’un dia
per l’altre i arrebosseu-les l’endemà. . Si us han sortit moltes,
podeu congelar-les sense cap
problema i anar-les descongelant
a mesura que vulgeu

INGREDIENTS 30 UNITATS:
• 1 kg ceps congelats i trossejats
• 2 kg cebes
• 200 gr mantega
• 300 gr farina
• 1.5 litres llet
• 0.5 litres crema de llet
Per a l’arrebossat:
• 3 ous
• Pa ratllat

PREPARACIÓ:
• Posem a escalfar una miqueta d’oli en una paella i afegim
la ceba picada a foc lent i la
mantega durant aproximadament 15 minuts fins que quedi

ben daurada. Una vegada estigui
potxada, afegim els ceps tallats
en daus molt petits i ho mantenim al foc durant un parell de
minuts.
• Podem condimentar-ho amb
espècies al gust. Nosaltres utilitzarem una miqueta de sal i
pebre. Cuinar-ho tot a foc lent
i quan estigui tot ben estovat ho
triturem amb l’ajuda d’una túrmix.
• En una altra paella a part, afegim una miqueta de mantega i
oli, afegim la farina i la torrem
una miqueta, i, a continuació,
afegim la sal. Hi posem espècies
al gust. Nosaltres posarem sal i
pebre. Remenem bé. Afegim la
crema de llet per aconseguir

una bona beixamel. Ajuntem
les dues pastes i remenem bé
fins que quedi una sola pasta
homogènia. Posarem la pasta en un recipient i ho taparem amb paper film. És molt
important que el paper film
toqui la pasta per evitar que
es faci crosta a la superfície.
Esperarem que refredi. Ara ja
és el moment de fer les croquetes! Quan la pasta estigui
freda, agafarem una porció
de pasta, li donarem forma
de croqueta i les posarem en
les clares d’ou batudes prèviament i pa ratllat (en aquest
ordre). Per arrebossar les croquetes utilitzarem oli d’oliva
verge extra. Bon profit!

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

SERVEIS // RELAX
¡Ven a
DISFRUTAR! Travesti

CASA DE LATINAS

Isadora

TORTOSA

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

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

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

609 367 681

OFERTA

CUIDADORA
PERSONAS
MAYORES

CATALANA
2 MASAJES
COMPLETOS

30€

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

9H A 20H
OBLIGACIÓN
MASCARILLA

TORTOSA

¿QUIERE USTED VENDER
SU FINCA CON CASA O MASÍA?

23

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

643 708 528 877 075 973

672 380 013

bessons

cranc

21/05 al 21/06

22/06 al 23/07

lleó

24/07 al 23/08

verge

24/08 al 23/09

Secció patrocinada per:

Si amb la parella
les coses estaven
aturades o us havíeu
deixat de parlar per
algun motiu, entreu
en una etapa més
comunicativa. Poses
una mica més d’atenció a l’economia.

El Sol per Casa
VII obre un temps
d’augment dels
contactes. Si no tens
parella, pots iniciar
una relació estable.
Segueix el moviment
al sector laboral,
amb més opcions.

Mercuri directe pot
col·laborar al fet que
cerquis nous camins.
Si ja t’has cansat
de fer cada dia el
mateix, ara apostes
per la novetat.
Xerrades i lectures
interessants.

Si necessites algun
tipus de teràpia,
s’obre un període
favorable per trobar
el professional més
adequat. El Sol a
Casa V activa el
sector afectiu i pot
portar un nou amor.

Si veies el futur amb
pessimisme, tornes
a sentir esperança i
ganes de fer coses.
Amb un familiar no
us enteneu gaire bé.
Acceptar les coses
com són, serà el
millor.

Un tema pendent
de solució amb un
germà, es pot tornar
a posar damunt la
taula. Quan abans
ho tanquis, podràs
descansar. Pots estar
més analític i contingut que de costum.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

Felicitats! El Sol
ja és al teu signe i
entres al període de
recuperar energia
i noves il·lusions.
L’economia i el
sector laboral es
comencen a moure i
et vas posant al dia.

Pares atenció al teu
costat vulnerable,
a les emocions.
Llences coses que ja
no utilitzes i fas lloc
per altres de noves.
Pots conèixer algú
que t’atraurà, però
que té parella.

El Sol a Casa XI impulsa els projectes
i facilita més eines
per assolir els objectius. El sector de
l’amistat rep noves
persones i recuperes
el tracte amb algú
del passat.

Ja pots tornar a
organitzar les teves
finances, i apostar
per alguns projectes
que tenies paralitzats. Període amb
més viatges i desplaçaments, sobretot
per temes laborals.

Retorn d’una amistat
que estava lluny.
Pots conèixer gent
interessant amb
la qual connectes
filosòficament i espiritualment. Però no
et creguis tot el que
et diguin. Prudència.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
El Sol transitant per
Casa II fa que siguis
més conscient del
que gastes i això
et pot ajudar a
implementar un pla
d’estalvi. Recuperes
l’energia i les ganes
de moure’t.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

112

24

a l’última
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UN GRUP DE DONES QUE S’HAN
EMPODERAT A TRAVÉS DE L’OBRA
DE FEDERICO GARCÍA LORCA
L

orquianas és una Associació
Cultural d’Acció Social per
impulsar i donar poder a dones
a través de l’Art, el Coaching i
l’obra de Federico García Lorca.
Parlem amb la directora de l’associació, Fuensanta López, actriu, coach, wedding planner i
amant de Federico García Lorca.
Ella és de Múrcia, i l’any 2017 va fer
cap a Amposta, on ha creat Lorquianas.
Per què Lorca?
Federico García Lorca va arribar a la meva vida quan tenia
uns 12 anys i vaig anar d’excursió
amb el col·legi a Granada per visitar
la seva casa natal de Font Vaquers.
Allí ja vaig sentir la seua energia
que m’ha ‘perseguit’ fins avui amb
una força i una intensitat que a mi
mateixa em sorprèn.
Una mena d’efecte Pigmalió?
(riu) Veuràs, Lorca m’ajuda a entendre el món, em dóna respostes que no trobo en altre lloc, em
connecta amb la meua essència
femenina i m’impulsa a través de
la seua paraula i el seu exemple.
És brillant, però és alhora mundà,
és culte, però també popular, és
vida i mort, esperança i desassossec, és desig i frustració, és llum
i foscor ... Este joc de contrastos
és lo que realment som els éssers
humans. Reconèixer, acceptar-ho
i fer poesia d’això és lo que el fa
gran i universal. Amb ell i a través
de la seua obra he pogut viure les
experiències més gratificants com
a actriu i personalment. És el meu
amic, el meu company, el meu
mestre i el meu guia.
A quin perfil de dona va destinat l’associació?
A qualsevol dona que tingui inquietud artística i senti la necessitat
d’expressar-se a través del teatre,
de la poesia i de la música des
d’un prisma amateur, encara que
reconec que algunes de les lorquianes han assolit nivells dignes
d’una professional a força d’esforç, de treball, de confiança i de
posar passió i amor en lo que fan.
Feu cursos, tallers, trobades...
Si, hem fet dos cursos de Cant
Popular amb Arturo Gaya, una
Jornada de ‘Lorca a Catalunya’ a
la qual va assistir com a ponent el

periodista i destacat coneixedor i
estudiós de Lorca, Víctor Fernández, una xerrada a la Biblioteca de
Sant Carles de la Ràpita per parlar
sobre ‘Doña Rosita la soltera’, desenes de recitals a Amposta, Santa
Bàrbara, la Sénia, Deltebre, Alcanar ... i a nivell intern, cada trobada
i cada assaig es converteixen en
un laboratori de formació i d’estudi de la vida i l’obra de Lorca i del
seu univers femení.
Lorca tenia fascinació pel món
femení? Per què?
Perquè es va criar entre dones:
la seua mare, les seues germanes, Concha i Isabelita, les criades, tan importants a la seua vida
com a la seua obra, les ties, les
cosines...
I amb la desigualtat i discriminació
Sí, Lorca es va sentir sempre molt
a prop del marginat, del gitano,
dels pobres, dels negres. Va dir en
una ocasió ‘Sóc dels que no tenen res i fins a la tranquil·litat del
no-res se’ns nega’. Les dones en
este sentit també eren unes ‘marginades’ perquè no tenien els mateixos drets i oportunitats que els
homes. No podien expressar-se
amb llibertat des de la seua veritat
i ell va sentir la necessitat de donar-los veu a través de la seua paraula i va crear una galeria meravellosa de personatges femenins
com Doña Rosita la soltera, Mariana Pineda, Adela, La núvia, La
sabatera prodigiosa, la Poncia, on
podem arribar a reconèixer-mos i
fer de la seua força i la seua valentia la nostra pròpia bandera.
Ser dona a l’Espanya dels
anys trenta era com un càstig?
Les dones a l’Espanya de principis
de segle XX no jugaven cap altre
paper que no fos casar-se, de vegades amb matrimonis impostos,
tenir fills, tenir cura de les cases,
del marit i de la família. Tenien difícil accés a la formació superior o
universitària, i estaven vetades en
professions, com la literària, en la
qual moltes d’elles es veien obligades a signar amb pseudònims
si volien publicar la seva obra.
“Les ovelles a la cleda i les dones
a casa seva”, diu el personatge de
Joan a Yerma. Dones vistes com
a bestiar.

Vivien en una societat que les castrava i impedia la seua projecció
personal i professional. Amb normes imposades caduques i asfixiants per a elles. Fins i tot es veien
coartades fins a l’hora de poder
expressar els seus sentiments més
íntims, les seues passions o els
seus desitjos.
Per a elles no existia la primera persona del singular
Sí, i des de Lorquianas també
hem volgut donar veu a dones,
com les integrants de la Generació del 27, de les que es parla poc
com Maruja Mallo, Carmen Conde, Rosa Chacel o Ernestina
de Champourcín, grans artistes,
els noms de les quals han estat
apartats dels llibres i de la història i
als que hem de reivindicar i mostrar al món. ‘’ Mujeres sin edén” és
el títol del nostre recital en homenatge a aquestes grans dones.
El text de Lorca a l’hora d’interpretar-lo:
- La veu i el cos
Donem molta importància a la
paraula parlada i cantada. A les
nostres posades en escena fusionem poesia amb fragments teatrals i cançons. Lorca era també
músic i la seua obra literària està
impregnada de musicalitat. Pel
que fa al cos treballem el concepte de coral, on totes som una,
i ens despullem d’artificis per donar-li protagonisme a la paraula.
- Els silencis
Els silencis són el fi i principi, són
transició, són impuls i reflexió, són
la vida bategant continguda per a
després ser llançada i compartida
a través de la paraula. Els silencis
sempre deixen pas a alguna cosa

més pura, més ‘perfecta’.
- L’estilisme
Sempre anem vestides de negre
i amb els llavis pintats de vermell.
És un símbol de Lorquianas. El
vermell és passió, és força, és sensualitat, és vida. Anar vestides de
negre ens dóna certa neutralitat
que ens permet no destacar visualment per sobre de la paraula
i aporta unitat al conjunt.
- L’espai
Hem actuat a biblioteques, a teatres, centres culturals, auditoris, a
peu de carrer. Els nostres recitals
es poden adaptar a qualsevol espai i estan despullats d’escenografia. Són posades en escena sòbries on de vegades el que sí que
fem servir són objectes simbòlics
com cadires, llibres, espelmes o
maletes. Donem molta importància a la qualitat del so i la il·luminació, per este motiu, encara
que siguem una associació amateur, sempre intentem treballar
amb tècnics professionals. Com
a directora de cada espectacle, he
de dir que tot està mesurat i amb
cura perquè arribi a l’espectador i
l’atrapi en l’univers lorquià.
Els personatges solen tenir
una forta càrrega emocional,
quines estratègies utilitzeu a
l’hora d’encarnar-los?
El primer que fem és analitzar el
text en profunditat, el personatge,
l’obra, el context històric. Quan
es tracta de poesia la desgranem
vers a vers. No podem recitar
igual Poeta a Nova York que Romancero Gitano, però tota l’obra
està impregnada de les mateixes
metàfores, símbols, temes recurrents, emocions o impulsos. I
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quan els coneixes i els reconeixes
ja pots navegar per la seua obra
deixant-te portar per la grandesa
de la seua paraula. Des de l’estudi, com a punt de partida, fins
a l’emoció com a fil conductor per
deixar que la paraula s’expressi.
Què és per vatros la interpretació?
La interpretació ens permet endinsar-nos en el nostre interior,
conèixer-nos, explorar les nostres
emocions i jugar-hi. Ens serveix
com a via d’expressió, d’alliberament i de trobada amb nosaltres
mateixes i amb el públic. Ens permet generar una espècie d’energia d’unió, de pertinença, d’identitat que cada dia fa el projecte més
gran i més enriquidor.
Projectes
Estem treballant en diversos projectes paral·lels: un recital per Torrelavit, a la comarca de l’Alt Penedès, un altre a l’Auditori de Sant
Carles de la Ràpita amb motiu del
Dia Internacional de l’Eliminació
de la Violència contra la Do na,
un espectacle per al Festival Fem
in Art al Centre el Pati, d’Amposta, els tres durant el mes de novembre. També tenim pendent
un espectacle conjunt amb el
pintor Luis Rivas, un recital a Ulldecona al març, i altres projectes
molt interessants que ens acaben
d’arribar relacionats amb identitat
de gènere i la figura de Felip Pedrell. Si em permets que somiï, el
meu desig és anar a recitar amb
Lorquianas a la casa natal de Federico a Fuente Vaqueros, al pati.
D’aquesta manera tancaria el cercle on va començar el meu amor
per ell.

