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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial.
Els articles d’opinió expressen
els criteris de qui els signa
i el diari no els fa seus.

ELS ARTICLES ANÒNIMS
NO SERAN PUBLICATS
Degut a la quantitat
d’articles d’opinió que
estem rebent a la redacció
i a la manca d’espai per
publicar-los al diari, podeu
trobar-los a la nostra web
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dins l’apartat: opinió

Vols saber el percentatge
de transparència del teu
municipi?
La Universitat Autònoma de Barcelona ha lliurat, la setmana passada, el Segell Infoparticipa a la
qualitat i la transparència de la
comunicació pública local, que
arriba enguany a la sisena edició.
Tal com indica la Universitat, el
Segell Infoparticipa és una certificació que atorga la UAB com
a reconeixement a les bones
pràctiques que es posen de manifest als webs de les administracions públiques locals de Catalunya: ajuntaments, consells
comarcals i diputacions. En total, 110 administracions han rebut distincions (105 segells i cinc
mencions). Tot i les millores, els
resultats indiquen l’estancament
de la transparència: només un
10,8% dels ajuntaments obtenen
els segells i el 79% dels 947 mu-

nicipis ni tan sols aproven l’avaluació realitzada... L’informe s’ha
elaborat amb dades corresponents a l’any 2018 i a partir dels
52 indicadors establerts pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural
(LPCCP) de la UAB, basats en la
Llei de Transparència del 2013.
El Segell Infoparticipa s’atorga a
les poblacions que obtenen més
indicadors positius en funció de
la seva població (exemple: en el
cas de les localitats amb més de
50.000 habitants, s’exigeix un
95% d’indicadors positius i, en el
cas dels municipis amb menys
de 1.000 habitants, s’atorga a
partir del 75% d’indicadors positius). Hi ha un segon nivell de
reconeixement, la menció al Segell Infoparticipa. Quins són els

indicadors utilitzats? En general
es tracta de respondre a qüestions bàsiques com: Qui són
els representants polítics, Com
gestionen els recursos col·lectius; Com gestionen els recursos
econòmics; Quina informació
proporcionen sobre el municipi
i la gestió dels recursos col·lectius; Quines eines ofereixen per
a la participació ciutadana... A
l’edició d’enguany, s’ha exigit
més qualitat en la informació i
en el nivell de transparència en
quatre aspectes clau: La visualització individualitzada i comprensible de les retribucions
dels càrrecs electes; Les declaracions de béns i activitats dels
càrrecs electes; Les retribucions
i currículums dels càrrecs de
confiança i el personal direc-

tiu; L’explicació detallada de les
competències dels òrgans de
govern.
Els resultats de l’anàlisi s’introdueixen a la plataforma mitjançant un gestor de continguts
que publica automàticament els
resultats georeferenciats en un
GoogleMap, amb el percentatge
que ha assolit cada web i la seva
traducció en una tonalitat que,
d’acord amb “l’infòmetre”, és de
color blanc si no s’ha arribat al
25%, de color groc si està per
damunt però no s’arriba al 50%,
de color verd clar si se supera el
50% però no s’arriba al 75%, i de
color verd fosc si la puntuació és
superior al 75%.
Vols saber quin és el percentatge
del teu municipi? Entra a www.
mapainfoparticipa.com

MANIFESTACIÓ

Clam històric i multitudinari a Madrid
en defensa del dret a l’autodeterminació
M

anifestació històrica,
la de dissabte a
Madrid. 120.000 persones,
segons l’organització, es
van manifestar a la que
ha estat la primera gran
manifestació a favor del
dret a l’autodeterminació
feta a la capital de l’Estat
espanyol.
Milers de persones van invadir Madrid des d’Atocha fins
a Cibeles sota el lema “La autodeterminación no es delito.
Democràcia és decidir”.
Entre divendres i dissabte, més
de 500 autocars, una quinzena de trens AVE plens i molts
cotxes particulars van traslladar milers de persones a Madrid, entre elles un bon nombre d’ebrencs i ebrenques, que
es van unir a moltes d’altres
de diversos pobles de l’Estat.
Segons ANC, l’organització,
formada per l’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, els grups parlamentaris

de JxCAT, el grup parlamentari
Republicà i el grup parlamentari de la CUP, i col·lectius de

Madrid (més d’una cinquantena) i de l’Estat es van manifestar sota un clam clar: votar no

pot ser mai un delicte, tot al
contrari, és un dret universal.
Font i imatge: ANC

a portada
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JOAN ROIG, ALCALDE D’ALCANAR
“Reivindiquem el nostre dret a ser un poble pagès i per
això, traslladem a Europa la situació de crisi que patim”
L

’impacte de l’acord
comercial amb els països
de l’Àfrica meridional sobre
els productors de cítrics del
país, amb conseqüències
tant econòmiques com en
l’àmbit fitosanitari, es va posar
dimarts sobre la taula de les
institucions europees.
Una delegació de representants
del sector productor de cítrics
d’Alcanar; l’alcalde del municipi,
Joan Roig; el regidor d’Agricultura, Jordi Monfort; el president
d’Esquerra Republicana a les Terres de l’Ebre, Alfons Montserrat i

el senador Miquel Aubà entre altres, es van traslladar al Parlament
Europeu per reivindicar que els
productors locals puguen competir en les mateixes condicions
que els de països tercers. “Reivindiquem el nostre dret a ser un
poble pagès. Volem acabar amb
la competència deslleial, per això,
traslladem a Europa la situació de
crisi que patim, perquè és a Europa on es va aprovar el tractat
de lliure comerç que està perjudicant els nostres citricultors”,
va manifestar l’alcalde d’Alcanar.
En totes les trobades, els repre-

sentants canareus van exposar
la seua disconformitat en l’acord
comercial amb els països de
l’Àfrica meridional perquè comporta un gran desavantatge competitiu pel sector citrícola mediterrani. Tot i que el tractat preveu
una clàusula de salvaguarda per
protegir els productors europeus,
aquesta no s’ha activat. “El govern
espanyol no té interès en aplicar
la clàusula de salvaguarda. En
canvi, en casos similars d’altres
productes agrícoles, el govern sí
que l’ha activat”, va explicar el senador Miquel Aubà.

L’alcalde d’Alcanar, Joan Roig, durant la seua exposició al Parlamet europeu.

POLÍTICA
“El PSOE és el culpable de no poder invertir
a les Terres de l’Ebre l’impost nuclear”
E

RC ha respost a les “falses
acusacions fetes per
diversos membres del PSC”
sobre la gestió de l’impost
nuclear.
“El PSOE és el culpable de no poder invertir a les Terres de l’Ebre
l’impost nuclear perquè no ha
volgut retirar el recurs d’inconstitucionalitat vigent”, ha explicat
el president de la Federació d’Esquerra a l’Ebre, Alfons Montserrat
que també ha aclarit que la Generalitat està recaptant l’impost
però “en previsió que pugui tornar
a passar el que ja va passar amb

l’anterior impost nuclear, tombat
pel Tribunal Constitucional a instàncies del PP, està reservant els
diners recaptats amb el nou impost”. Mentre aquest impost estigui recorregut davant del Constitucional, la Generalitat no pot
aprovar ni desplegar el Reglament
que ha de regular i gestionar el
Fons econòmic derivat d’aquest
impost. El diputat Francesc Barbero ha recordat que “Esquerra
vam presentar una moció a tots
els ajuntaments i consells comarcals de l’Ebre, i també a la Diputació, on demanàvem al govern

socialista la retirada del recurs. La
moció es va aprovar, en alguns
casos, amb suport de regidors
socialistes. No obstant, el PSOE
no va retirar el recurs”. El senador Miquel Aubà ha explicat que,
l’any passat, després que la Ministra anunciés la voluntat de tancar
les centrals nuclears, “jo mateix al
Senat li vaig recordar que el seu
govern no tenia prevista cap actuació per revertir l’impacte laboral negatiu que suposarà el tancament”. Llavors, el senador també li
va demanar la retirada immediata
del recurs d’inconstitucionalitat.

EL MOTIU
DE LA POLÈMICA
La Mesa dels Alcaldes va reclamar l’impost nuclear. I el
PSC Ebre va obrir la caixa dels
trons contra ERC.
Ascó i Vandellòs exigeixen
un pla alternatiu que permeti
la viabilitat econòmica quan
acabi la vida útil de les centrals nuclears, fixada, per al
2035. Després de mantenir-se
en els darrers mesos en un
segon pla, la Mesa d’Alcaldes
de l’Energia també va aixecar
la veu, reclamant una aposta
per les energies renovables i
reclama a la Generalitat l’impost nuclear que ha anat recaptant però que “encara no
ha fet efectiu”. Arran d’això, el
PSC va mostrar el seu males-

tar perquè va recordar que
si “l’impost nuclear s’hagués
aprovat al 2011, com proposàvem, ja s’haurien recaptat
més de 150 milions. Reclamem no només els 17 milions
recaptats fins al 2018, sinó
que també s’augmenti del 20
al 50% el percentatge. El Departament d’Economia està
regit per ERC i ara sabem que
rebien els diners de l’import
nuclear però que no els invertien al territori. Han mentit als
ebrencs i ebrenques”.
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NOTÍCIES
BREUS
SETGE DE
TORTOSA
Per quart any, les Avançades
de Sant Joan reviuran, des
d’avui i fins diumenge, un
dels episodis històrics que va
tindre lloc Tortosa, ara fa tres
segles: la caiguda de la ciutat
en el context de la Guerra de
Successió. Ho faran de la mà
de l’associació dels Miquelets
de Catalunya i d’altres entitats
de recreació històrica arribades
de Moià, Girona, València o
Almansa.

PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS
La primera fase dels pressupostos participatius del 2019
a Tortosa ha finalitzat amb un
total de 381 propostes. Durant
dos setmanes, els diferents
punts habilitats al municipi, així
com l’opció telemàtica a través
del portal participa.tortosa.cat,
han recollit fins a 173 butlletes.

‘VINE I DIGUES LA
TEUA!’
Junts per Tortosa ha iniciat
la Campanya de Barris: Vine
i digues la teua! Fins el 30 de
març l’alcaldessa i alcaldable de
Junts per Tortosa, Meritxell Roigé, acompanyada del seu equip,
“visitaran de nou els barris de
la ciutat per conèixer i recollir
les propostes, demandes i peticions dels veïns i veïnes sobre
com pensen que cal seguir
transformant cada barri”.

CREACIÓ D’UN
CONSELL DE
SALUT
La creació d’un consell de salut
com una eina de participació
ciutadana i l’elaboració d’un pla
local de salut pública són dues
de les línies de treball prioritàries per ERC-Tortosa Sí que
permetran millorar la salut dels
tortosins i tortosines. I així ho
ha exposat aquesta setmana en
la taula de debat “Fem de Tortosa una ciutat saludable”, que
ha reunit més d’una cinquantena de persones a la Cambra de
Comerç de Tortosa.

POLÍTICA
L’alcaldessa reclama a Salut que mantinguin a
la ciutat els serveis que presta el CAP Baix Ebre
L

’alcaldessa de Tortosa,
Meritxell Roigé, va
reaccionar a l’anunci que va
fer el departament de Salut,
mitjançant una nota de
premsa, segons el qual preveu
redistribuir diversos serveis als
centres d’atenció primària de
Tortosa i Roquetes.
Roigé va mostrar la seua disconformitat amb el fet que el trasllat proposat de pediatria al CAP
Baix Ebre (concentrant a partir
de la primera quinzena d’abril els
serveis que actualment es presten en aquest centre i al CAP
del Temple) supose, a la vegada,
el trasllat a Roquetes de quatre
especialitats que actualment es

presten al CAP situat a Ferreries.
Concretament, anestèsia, clínica
del dolor, oftalmologia i digestiu. L’alcaldessa va considerar
aquesta opció com a “inacceptable”. La directora territorial de
Salut a les Terres de l’Ebre, Mar
Lleixà, va justificar la concentració al CAP Baix Ebre per una
qüestió de necessitat, però també de model. Va recalcar que el
trasllat de certes especialitats al
CAP Roquetes és temporal però
no es va aventurar a parlar de
dates. Lleixà també creu que se
n’està fent un ús electoralista.
Per la seua part, la portaveu
d’Esquerra Tortosa, Ma Jesús
Viña, va lamentar la que va con-

siderar una actitud demagògica
de l’alcaldessa al criticar la reestructuració dels serveis sanitaris
del CAP Baix Ebre de Ferreries.
“M’estranya la reacció virulenta
de l’alcaldessa perquè ella n’estava al cas”. Viña va opinar que
aquest tema s’està fent servir
com arma electoral per part de
la resta de partits. Tot i això va
dir que no és motiu per trencar
el pacte de govern amb el PDeCAT a falta de tres mesos per les
eleccions. Per últim, els socialistes van demanar explicacions a
la Comissió Informativa de Serveis a les Persones pel trasllat a
Roquetes i per la concentració
de pediatria al CAP Baix Ebre.

L’alcaldessa, Meritxell Roigé.

SUCCESSOS

GASTRONOMIA

Dos morts en un
incendi en un domicili

Tret de sortida de la Fira
alimentària Festast

D

ues persones van morir
dimecres per la nit en un
incendi en un domicili al barri
de Remolins de Tortosa.
Els Bombers els van rescatar
amb vida però van morir poc
després. Les víctimes són una
dona de 92 anys i el seu fill de
68, que tenia mobilitat reduïda.
La dona va ingressar a l’Hospital
Verge de la Cinta amb ferides al
90% del seu cos i allà va morir.
Els fets van passar al carrer Hospitalet número 13, a la primera
planta d’un edifici de tres pisos.
Els Bombers van rebre l’avís a
les 22.24 hores, i mitja hora més
tard ja l’havien extingit. L’edifi-

LOURDES
DOMÈNECH, NOVA
CANDIDATA DE
JUNTS PER BÍTEM
La setmana passada es va presentar Junts per Bítem, la marca en que l’equip de l’alcaldessa Meritxell Roigé concorrerà
a les eleccions al poble. Josep

ci no té danys estructurals i no
ha calgut desallotjar cap veí. Els
Mossos d’Esquadra han obert
una investigació per esclarir les
circumstàncies del foc. L’incendi
s’hauria produït per un accident
domèstic mentre estaven cuinant, segons l’Ajuntament.

Cugat, actual alcalde de Bítem,
va aprofitar per fer una conferència on va fer balanç del 12
anys de govern i va anunciar que
no es presentarà a la reelecció.
En acabar l’acte, l’alcaldessa i
candidata a l’alcaldia de Tortosa,
Meritxell Roigé, va presentar a la
que serà la nova candidata de
Junts per Bítem, l’actual regidora Lourdes Domènech.

L

a gastronomia i
l’agroalimentació de
Tortosa i el conjunt de
les Terres de l’Ebre seran
protagonistes, aquest cap de
setmana, a la sexta edició de
Festast.
El pavelló firal de Remolins acollirà, des de demà dissabte fins el

dilluns dia 25 de març, una fira
que vol remarcar la qualitat dels
productes de proximitat, així com
dels cuiners que els transformen.
La 6a edició de Festast obre portes demà a les 11 h. La corporació
municipal farà una visita a la fira,
amb el pastisser Christian Escribà.

amposta
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SUCCESSOS

S’aprova definitivament l’empresa Un dispositiu antidroga
pública Amposta Serveis Municipals en locals d’oci nocturn
comporta una detinguda

Imatge d’arxiu d’un ple d’Amposta.

A

provada definitivament
la nova empresa pública
Amposta Serveis Municipals.
Inicialment ha d’assumir la gestió de la piscina i la neteja dels
edificis municipals per anar
municipalitzant altres serveis.
L’oposició exigeix més transparència i no acaba de treure’n l’aigua clara. El grup municipal de

CiU argumentava que “no s’han
fet les coses com s’havien de
fer. Estem preocupats pel tema
dels treballadors que hi formaran part. Creiem que falta molta
informació. Els treballadors que
formaran aquesta empresa pública a hores d’ara no la tenen”.
L’alcalde Adam Tomàs, sobre
les opinions de l’oposició, acla-

ria que “sobta que ara es voti en
contra quan ja van explorar-ho.
També sobta el fet que sembla
que no està clar quin model es
vol. En un moment determinat
es reclamava una gestió pública. Ara es veu que ja no és així i
es creu el contrari. Cal entendre
que estem a prop d’unes eleccions i ara sembla que és moment
d’estar en contra de tot i no es
pensa amb el que es bo per la
ciutat. Per nosaltres l’empresa és
una bona eina i els treballadors
hi accediran amb les màximes
garanties”. D’altra banda, segons
ebredigital.cat, després de diversos entrebancs administratius i
urbanístics, es dóna llum verda
també a la construcció del nou
pavelló poliesportiu d’Amposta.
El ple, convocat en sessió extraordinària per complir amb els
terminis, ha adjudicat les obres,
entre crítiques de l’oposició per
la tramitació del projecte.

U

n dispositiu conjunt dels
Mossos d’Esquadra en dos
locals d’oci nocturn a Amposta
va acabar amb una detinguda
i el comís de cocaïna i diners
provinents de la compravenda
de droga.
L’operatiu, que va tenir lloc el
divendres passat, va acabar amb
la detenció de la cambrera d’un
dels locals, a qui se li van localitzar set dosis de cocaïna i 275
euros en bitllets fraccionats.
Per aquest motiu, la dona va ser

arrestada per un delicte contra la
salut pública.
A més els agents van fer nou
denúncies administratives per
tinença de substàncies estupefaents i una denúncia per tinença d’arma prohibida.
Paral·lelament la policia local va
fer diverses denúncies administratives per manca de documentació i mesures de seguretat als
locals d’oci nocturn.
En total, durant tot l’operatiu es
van identificar 34 persones.

TERRES DE L’EBRE
3a Setmana del Comerç.
Més de 150 activitats i accions arreu del territori
Del 25 al 31 de març se celebra la
tercera edició de la Setmana del
Comerç, una iniciativa que impulsa la Generalitat, a través del
Consorci de Comerç, Artesania i
Moda de Catalunya (CCAM).
Amb el comerç com a protagonista, aquesta iniciativa pretén
ser el punt de trobada amb el
sector comercial i on es combinaran espais d’intercanvi d’experiències, plataformes de reflexió, i espais de foment d’idees
amb un munt d’activitats arreu
del territori que ajudaran a posar
en valor el comerç i a reivindicar
l’important paper que juga en
l’economia catalana i en el model de país.
El tret de sortida de la Setmana
del Comerç el donarà dilluns, 25
març, la consellera d’Empresa i
Coneixement, Àngels Chacón,
al Caixa Fòrum, i comptarà amb
la conferència “Radical Retail” on
el consultor i fundador d’Infono-

mia, Alfons Cornella explicarà la
seva visió sobre el comerç.
Activitats de 3a Setmana del
Comerç a les Terres de l’Ebre
Entitats i associacions de comerciants ebrenques se sumen
a l’edició de la Setmana del Comerç amb un ampli programa
d’activitats, amb una quinzena
d’iniciatives, que inclou des de
jornades de reflexió i coneixement per a professionals fins a
activitats lúdiques per a tots els
públics.
A la comarca del Baix Ebre, l’entitat L’Aldea comercial i turística
(Alcotur) ha programat l’acció
“Missatges de globus” que tindrà
lloc del 25 al 31 de març. A Deltebre, la Federació de Comerç i
Turisme organitza al llarg de la
setmana un seguit de “minitallers
formatius” per a botiguers. A El
Perelló, l’Associació de Comerciants i Empresaris durà a terme

l’acció “El producte increïble”,
del 25 al 31 de març, i a Tortosa,
la Federació Comercial i de Serveis de Tortosa i Comerç Tortosa
Centre ha organitzat la jornada
“Comerç Local, posem en valor
la diferència: La cooperació empresarial ens fa forts, innovació
mitjançant les associacions de
comerciants. L’economia circular, una estratègia de futur”, pel
proper 25 de març.
Al Montsià, “A la vora”, Pla dinamitzador comercial de l’Ajuntament d’Amposta ha organitzat
el “Marquet Place Amposta”,
que tindrà lloc el 28 de març. A
Sant Carles de la Ràpita, la Unió
de Comerç Rapitenc acollirà el
31 de març la cloenda de la 3a
ed. de la Setmana del Comerç
amb la participació de la directora general de Comerç, Muntsa
Vilalta. A la Sénia, la Federació
de Comerciants ha programat al
llarg de la setmana del 25 al 31

de març un seguit de tallers als
comerços.
A la Ribera d’Ebre, la Unió de Comerciants de Flix ha organitzat
un complert programa d’activitats: el 25 de març, una xerrada
professional (Revista de l’oli); el
26 de març, un Taller de cuina
amb Jordi Vilaplana, i un Taller
de coaching; el 27 de març, una
Xerrada a càrrec de l’empresa
consultora de màrqueting Py-

meralia; el 28 de març, xerrades
motivacionals; i el 29 de març,
tindrà lloc Cloenda de la setmana del comerç a Flix/Networking.
Així mateix, l’entitat liderarà el 27
de març una acció de protesta
amb tancaments de tots els aparadors, per reivindicar el paper
del comerç local. A Móra d’Ebre,
la Unió de Botiguers celebra del
25 al 30 de març la Setmana Solidària pel Jeroni de Moragas.
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NOTÍCIES
BREUS
PRESENTACIÓ
DE LLUÍS SOLER
COM A CANDIDAT
A L’ALCALDIA DE
DELTEBRE
Avui divendres 22 de març, a
les 21.30 hores, i al Centre Esportiu del Delta, es realitzarà
l’acte públic de presentació
de Lluís Soler com a candidat
a l’alcaldia de Deltebre.

‘AQUÍ PROU
BULLYING’
Un grup de deu alumnes de
6è de primària formen part
del primer ‘Equip per la convivència’ de l’Escola Sant Jordi. El seu treball és prevenir,
detectar i, si cal, intervenir
davant de situacions de possibles conflictes o assetjaments escolars. Una parella
d’alumnes que formen part de
l’equip s’encarreguen, cada dia
a l’hora del pati, d’observar els
possibles fets, intervenir en
els conflictes lleus, avisar als
professors i alhora impulsar
pràctiques per millorar la convivència.

‘LA CUINA
TRADICIONAL DE
LA CALA’
‘La Cuina Tradicional de La
Cala. Plats mariners, plats del
tros, conserves i llepolies’ amb
aquest títol ha sortit a la llum
aquest vademècum de la cuina calera. Un llibre, de Gabriel
Comes i Ma Teresa Nolla, que
inclou més d’una cinquantena
de receptes, amb el peix de
protagonista però també amb
altres productes del territori,
com els rovellons o les olives.
Dilluns, en el marc de les jornades Slow Food Km0 i a la
Confraria de Pescadors va tenir lloc la presentació.
vivència.

RUTA DE LA TAPA
Més de 2.200 tapes es van
servir durant la ruta ‘Tot s’hi
val’ de l’Ametlla de Mar.

DELTEBRE
Més de 300 abonats al Mor un jove en un
Centre Esportiu del Delta accident a la T-340
U

L

’obertura de portes del
Centre Esportiu del Delta
era una de les demandes més
sol·licitades per part dels veïns
i veïnes de Deltebre.
I així s’està demostrant durant
els primers dies d’obertura de
l’equipament. De fet, en només
tres dies, ja s’han superat els 330
abonats i es preveu, ateses les

consultes constants de la ciutadania, que aquesta xifra augmenti notablement. La sessió de
portes obertes qes va realitzar
el dimecres a la tarda. L’alcalde
Lluís Soler, ha explicat que “les
dades d’aquests dies posen de
manifest que Deltebre no podia
deixar perdre un equipament
d’aquestes característiques”.

n jove de 21 anys va morir
la matinada d’aquest
diumenge en una sortida
de via a la T-340 al terme
municipal de Deltebre.
Els Mossos d’Esquadra van rebre
l’avís quan passaven deu minuts
de dos quarts de cinc del matí i
el sinistre va tenir lloc al quilòmetre 15,5 en sentit Riumar, segons ha informat el Servei Català
de Trànsit (SCT). En el vehicle sinistrat també hi viatjava un altre
home, de 33 anys, que va resultar ferit greu i que va ser traslladat a l’Hospital d’Amposta.
Les causes de l’accident encara s’estaven investigant en el
moment del tancament de Més
Ebre. L’Ajuntament de Deltebre

va suspendre tots els actes municipals previstos diumenge.
Amb aquesta víctima, són 26 les
persones que han mort en accidents de trànsit enguany a la
xarxa viària interurbana de Catalunya.

L’AMETLLA DE MAR

DELTA DE L’EBRE

ERC presenta la seva
llista pel 26 de maig

Primera edició de la
Festa de l’Ecoturisme

E

A

squerra Republicana
de l’Ametlla ha donat a
conèixer el seu equip per les
municipals.
Al costat de Gaseni, que va ser
escollit cap de llista per la militància l’estiu passat, hi serà la
presidenta d’ERC al municipi,
Jani Brull. Els regidors Vicenç
Llaó, Mayte Puell i Joan Manel Tello també ocuparan els
primers llocs, amb la tercera,
quarta i cinquena posició de la
candidatura republicana.
El partit també ha incorporat
independents, com Maite Boquera i Jordi Llaó, que ocuparan la sisena i setena plaça de la

llista. També hi haurà el Jovent
Republicà, representat per la
seva coordinadora local, Noèlia
Sancho, en vuitena posició.
Completen la llista un bon
nombre de militants i simpatitzants al projecte republicà.
Destaca el tretzè i últim lloc per
al president de la SCER, Joan
Pere Brull. La presentació oficial de tota la candidatura serà
el dia 5 d’abril, amb la presència
de la portaveu d’ERC i diputada
al Parlament, Marta Vilalta.
El candidat d’Esquerra, Jordi Gaseni, assegura que és “un
equip preparat per seguir treballant pel municipi”.

MÉS PROPOSTES DE
MÉS DELTEBRE-ERC

d’aquest sector del municipi,
concretament amb persones i
empreses vinculades a l’agricultura, a la pesca i a l’aqüicultura
de Deltebre. En la trobada, també va participar-hi Ferran Grau,
director dels Serveis Territorials
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació de la Generalitat.
Pel candidat de Més Deltebre-ERC, Joan Alginet, el sector primari ha estat “arraconat”

La candidatura Més Deltebre-ERC segueix presentant
el seu projecte de poble pels
diversos àmbits del municipi. La setmana passada va ser
el torn del sector primari. Els
membres de la candidatura es
van reunir amb representants

quest cap de setmana, 23 i
24 de març tindrà lloc la 1a
Festa de l’Ecoturisme del Delta
de l’Ebre.
Hi haurà concurs fotogràfic durant tot el cap de setmana, al
qual es podrà participar etiquetant les fotos amb el hashtag
#festaecoturismedelta.
Demà dissabte serà la conferència Fes créixer el teu negoci amb la marca Ecoturisme a
Catalunya, que anirà a càrrec
d’Anna Ródenas, Brand Manager
d’Ecoturisme a l’Agència Catalana de Turisme; i Rosalia Pont,
coordinadora de Màrqueting
d’Experiències a l’Agència Cata-

i no se li ha fet el cas necessari
des de l’Ajuntament. “Som una
civilització agrícola, una de les
últimes del mediterrani. Un altre capital i una altra singularitat nostra. Cal estar al costat
del sector primari en general,
essencial en l’economia de Deltebre i que té relació directa
amb el comerç, el turisme i la
sostenibilitat”, ha expressat el
candidat.

lana de Turisme, i que tindrà lloc
a l’Oficina de Turisme d’Amposta a les 17h. Diumenge, sota el
patrocini de la regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Sant
Jaume d’Enveja, a partir de les
11 del matí, s’iniciarà un recorregut amb animacions per donar a conèixer els punts d’interès
turístic i cultural del municipi.
Posteriorment hi haurà un vermut popular km.0 i eco al Centre
d’Interpretació de les Barraques.
Hi haurà altres bicicletades populars, diumenge, concretament
de l’Aldea a Camarles, a Amposta, als Muntells, l’Ampolla, Deltebre i a la Ràpita.

publicitat
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NOTÍCIES
BREUS
ACTIVITATS A
L’AMPOLLA
Fins al diumenge 24 de març,
els dissabtes i diumenges es
pot gaudir de la IV Ruta de
la Tapa de l’Ostra Cuinada de
l’Ampolla. Es pot escollir entre una tapa i una Heineken
per 3,5 euros o una tapa i
una Guinness per 4,5 euros.
D’altra banda, diumenge, 24
de març, se celebrarà la V
Running Series 10.000 de
l’Ampolla. La sortida serà a
les 11 hores des de l’avinguda
marítima Ramon Pous i es
podran córrer 10 o 5 km. Inscripcions i més informació al
web http://ampollarunningseries.blogspot.com.es

I CONGRÉS DE
PETITS CIENTÍFICS
I CIENTÍFIQUES
Hi van participar 118 alumnes de 5è i 6è de primària
provinents de cinc escoles de
diferents punts de Catalunya: l’Institut Escola Daniel
Magrané de Jesús-Tortosa,
l’Escola Núria Morer i Pi de
Planoles (ZER Comte Arnau-Girona), l’Escola Alba de
Lleida, l’Escola Sant Lluís Gonzaga de la Garriga i l’Escola
Oms i de Prat de Manresa. Es
van programar tallers i conferències que impartiren els
mateixos xiquets i xiquetes de
primària, que treballaren, des
de diferents àmbits, el tema
de l’aigua.

APTITUDE
El projecte APTITUDE desplegarà a la regió transfronterera
dels Pirineus, accions de prevenció de la dependència en
persones grans, amb la creació d’una xarxa d’experts, la
Xarxa Transfronterera de l’Envelliment i la Prevenció de la
Dependència (RTVPD), per tal
de promoure la cura, la formació, la recerca i la innovació en
gerontologia. Aquest projecte
compta amb la participació
de la Fundació Salut i Envelliment – Universitat Autònoma
de Barcelona.

POLÍTICA

L’ALDEA

‘Per Paüls’ presenta
les incorporacions

Exitosa Diada de
l’Arròs Col i Fesols

P

er Paüls – Acord Municipal
ha donat a conèixer part de
la llista que encapçala l’alcalde
Enric Adell per a les eleccions.
Entre les persones que hi formen
part destaca la continuïtat de
Mari Lluís, actual primera tinent
d’alcalde i infermera, o les incorporacions de Paula Beneito,
presidenta de l’Associació de jo-

ves, i de Xavi Gracià, jove que ve
del sector econòmic. La formació va presentar-se per primer
cop al 2015 i va guanyar, contra
tot pronòstic. El candidat a la reelecció ha dit que “fa quatre anys
vam ser la candidatura amb una
llista amb més persones del poble (11). Aquestes eleccions superarem aquest número”.

JESÚS

D

es de la regidoria de Festes
de l’Aldea es valora molta
positivament la XII Diada de
l’Arròs Col i Fesols d’aquest
passat diumenge 17 de març.
Toni Gilabert, regidor de Festes,
deia que “un any més la gent va
respondre a la festa, que aquest
any arribava a la dotzena edició. 600 persones s’aplegaven
al Pavelló, per poder gaudir de
la jornada festiva i dels seus ac-

tes. La jornada arrancava a les
11 del matí amb els inflables per
als més menuts, seguida de la
ballada de jotes, el repartiment
del plat, el bingo del quintos i el
concert de Pep Gimeno Botifarra, com a final de festa. Agraïm
la col·laboració d’Arrossaires del
Delta, Molí d’Oli d’Estorach, i de
Filiberto Salvadó. Destacar també la impagable feina de la comissió de festes”.

SUCCESSOS

Increment del 49 % en Venia granades de mà i
les tapes servides
bombes per internet
L

J

esús finalitza la Ruta de
Tapes.
L’escollida com a millor tapa ha
estat la del Bar Modern. D’altra
banda, l’Associació d’Empresaris de Jesús (AEJE) ha fet entrega de 500€: 5 premis valorats
en 100€ cadascun. Els afortu-

nats podran bescanviar aquests
vals en qualsevol dels 11 bars i
restaurants que han participat
en la Ruta de Tapes, així com
en els comerços i establiments
adherits a l’AEJE. La valoració
ha estat molt positiva, havent
superat les 2700 tapes servides.

BOOTCAMP A LES
TERRES DE L’EBRE

60 minuts. En aquesta sessió
van predominar els exercicis
aeròbics intensos, combinats
amb exercicis més suaus de
recuperació i treballs de força muscular. “Una dia magnífic
amb un ambient increïble el
qual va fer que tots els participants s’ho passessin d’allò més
bé!. Està previst que es realitzen
més sessions d’aquest tipus que
s’aniran informant”.

Dissabte passat, dia 16 de
març es va dur a terme la primera sessió BOOTCAMP a les
Terres de l’Ebre, amb una participació molt bona.
Al camp futbol La Forja de
Campredó, 54 persones van
participar en una sessió de

a Intervenció d’Armes
i Explosius de la
Guàrdia Civil d’Amposta
ha decomissat bombes i
granades de mà de la Guerra
Espanyola que un veí de Santa
Bàrbara venia a través d’una
plataforma de comerç online
de productes de segona mà a
Internet.
Segons un comunicat, l’institut
ramat va contrastar la veracitat de
l’anunci i va localitzar el seu autor. Un cop van poder comprovar que no tenia càrrega, pólvora
de propulsió ni restes d’explosiu a l’interior, efectius del Grup
d’Especialistes en Desactivació

d’Explosius de la Comandància
de Tarragona van decomissar-li
quatre granades de mà de diversos models, una granada de morter i una cua de morter. L’home
va acabar denunciat per infringir
la Llei 4/2015 de Protecció de Seguretat Ciutadana. Els artefactes,
segons la Guàrdia Civil, tindrien
un valor de 300 euros.

montsià
NOTÍCIES
BREUS
GERMAN
BALAGÚE,
FITXATGE
D’ERC-LA RÀPITA
El projecte d’ERC-La Ràpita
2019 ha incorporat a German
Balagué “un dels referents
a la Confraria de la Ràpita
i que se suma a la nostra
candidatura, aportant-mos
l’experiència de conèixer de
primera mà un dels sector
més rellevants de l’economia
rapitenca”.

ARRANJAMENT
DE L’ACCÉS A
ALCANAR PER LA
TP-3318
L’Ajuntament d’Alcanar ha
començat les obres de millora
i arranjament de l’accés al
municipi des la carretera TP3318, que permetran dignificar l’entrada a la localitat per
aquesta via. Concretament,
els treballs consistiran en
l’arranjament de la zona
enjardinada, on es substituirà
tota la vorada de l’illa central.
En aquesta àrea, l’Ajuntament instal·larà un seguit
d’arbres i espècies arbustives autòctones procedents
de viveristes del municipi.
També es renovarà el sistema
de reg i s’instal·larà una malla
antigerminant. Finalment, els
treballs de millora inclouen
la reordenació i substitució
dels punts de llum existents,
que seran bàculs de 9 metres
d’alçada i lluminàries de
tipologia led.

MILLORA DEL
NUCLI ANTIC
D’ULLDECONA
Dins el projecte general
d’arranjament i millora de
tot el nucli antic d’Ulldecona,
l’Ajuntament ha adquirit dos
finques urbanes situades a
la Murada de Dalt – 1 i carrer
Jacint Verdaguer – 27, per
posar en valor part d’una de
les torres de l’antiga muralla
del municipi, que es conserva
al seu interior.
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LA RÀPITA
L’alcalde, Josep Caparrós, citat als jutjats
com a investigat per l’1-O, el 3 d’abril
L

’alcalde de la Ràpita, Josep
Caparrós, i el primer tinent
d’alcalde, Albert Salvadó, han
estat citats a comparèixer a
declarar com a investigats
davant del titular del jutjat
número 4 que investiga les
seves actuacions durant el
referèndum de l’1-O.
La convocatòria dels dos edils
arriba després que el jutjat hagi
acceptat a tràmit la petició de la
Fiscalia de Tarragona, que d’altra banda, segons recorden, ja
ha arxivat les investigacions que
afectaven a la resta d’alcaldes, i
només manté l’acusació cap al
de la Ràpita.
El ministeri públic havia dema-

nat al jutjat d’Amposta que obrís
peça separada per investigar la
presumpta responsabilitat de
Caparrós i Salvadó en l’obertura
i reobertura del punt de votació
ubicat al pavelló firal.
La mateixa instància judicial ja
tenia obertes diligències arran
de l’actuació policial l’1-O.
“El nostre poble recordarà sempre el que va passar aquell 1
d’octubre i nosaltres, com a servidors públics, estem tranquils i
convençuts perquè no pot ser
mai una actuació delictiva la
nostra. Votar no és delicte”, ha
declarat l’alcalde del municipi
rapitenc Josep Caparrós en un
comunicat.

SUCCESSOS

L’alcalde Josep Caparrós, amb Albert Salvadó, primer tinent d’alcalde.

ULLDECONA

Detingut per segrestar Protecció de les
la seva companya
oliveres monumentals
E

ls Mossos d’Esquadra
i la Guàrdia Civil han
detingut aquest dilluns un
noi de 25 anys acusat de
segrestar la seva companya
sentimental a la Ràpita.
Diumenge a la nit una dona
va denunciar a la Guàrdia Civil de Castelló el segrest de la
seva neboda.
Segons la denunciant, el segrestador era el company
sentimental de la noia i demanava 5.000 euros per deixar-la en llibertat i no causar-li cap mal.
Aquest dilluns pel matí, una
patrulla dels Mossos ha en-

INDIGNACIÓ D’ERC
DE SANTA BÀRBARA
Fa una setmana els veïns i veïnes de Santa Bàrbara rebien
a la seva bústia un especial
Santa Bàrbara Magazín, un repàs de les accions més importants portades a terme durant
aquests darrers quatre anys
al municipi planer, on des de
cada regidoria s’informa de

xampat el sospitós, acompanyat de la víctima, a l’interior
d’un vehicle aparcat al carrer
Marquès de Valterra, a Sant
Carles de la Ràpita.
Immediatament, els agents
han detingut el noi per un suposat delicte de segrest i han
alliberat la noia.
La víctima, que té 24 anys i
és de nacionalitat romanesa,
fou traslladada a l’Hospital
Verge de la Cinta de Tortosa
amb ferides lleus. Per la seva
banda, el detingut, de 25 anys
i nacionalitat marroquina, ha
passat a disposició del jutjat
de guàrdia d’Amposta.

L

les mateixes i els regidors corresponents fan una valoració
del treball realitzat. Aquest especial magazín però no ha estat ben rebut pel grup d’ERC a
Santa Bàrbara qui qüestionava
als micròfons de La Plana Ràdio
que aquest especial es publica
en portes d’unes eleccions municipals, que no conté publicitat, com habitualment inclou el
magazín trimestral i preguntava

públicament a l’equip de govern
qui ho finança. Manel Crespo,
alcaldable per ERC (a la imatge),
diu que “és com un homenatge que s’han fet ells mateixos
ara que estem a les portes de
les eleccions”. Segons La Plana
Ràdio, no és el primer cop que
es publica un “Santa Bàrbara especial Magazín”, n’hi ha hagut
d’altres publicacions l’any 2011
i el 2015. Foto: La Plana Ràdio.

a proposició de llei de
protecció d’oliveres
monumentals, presentada pel
PSC-Units, continua el tràmit
al Parlament.
La iniciativa, aquest dimecres, ha
arribat al debat de totalitat sense
esmenes de retorn, després que
JxCat i ERC les hagin retirat. El
text vol protegir les oliveres amb

segles d’edat i assegurar una
gestió adequada i la permanència on són arrelades, prohibir la
seva extracció, trasplantament
i la comercialització. Dimarts,
l’advocat Paco Zapater va entregar al president Roger Torrent
les 98.499 signatures recollides
per a la protecció d’oliveres mil.
lenàries.

10
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NOTÍCIES
BREUS
DOS DETINGUTS
PER INTENT DE
ROBATORI EN UN
BLOC DE PISOS
D’AMPOSTA
La policia local d’Amposta va
detenir dos homes, veïns de la
mateixa ciutat i d’Alcanar de
44 i 24 anys d’edat, respectivament, com a presumptes
autors d’un robatori amb força
en grau de temptativa. Tots
dos van ser sorpresos dilluns,
cap a les onze de la nit, quan
havien accedit a l’interior
d’un bloc de pisos deshabitat escalant un mur d’uns 3
metres aproximadament. Els
cossos de seguretat van tenir
coneixement dels fets gràcies
a la col·laboració ciutadana.
Així, poc despès, diverses
patrulles de la policia local i
dels Mossos d’Esquadra es van
adreçar fins a l’edifici, que van
tancar perimetralment abans
de localitzar i detenir les dos
persones.

LA RECUPERACIÓ
DE LA ZONA DEL
CASTELL REP UNA
SUBVENCIÓ DE
450.000 EUROS
La restauració de la zona del
Castell, a Amposta, en concret
l’actuació per recuperar i posar
en valor la celòquia (el mirador
que hi ha a la vora del riu), ha
rebut una subvenció de la Comissió Mixta de l’1,5% Cultural
del Ministeri de Foment i el
Ministeri de Cultura. El projecte
presentat per l’Ajuntament,
que porta per títol ‘Recuperació
i posada en valor de la celòquia
del Castell dels Cavallers de
l’Orde de Sant Joan’, suposa
una inversió de 600.000 euros,
dels quals l’1,5% Cultural
n’aporta 450.000.

ARRIBA UNA
NOVA EDICIÓ DEL
#FÒRUMJOVE19S
El Fòrum serà del 27 al 30
de març. El dia 27 hi haurà el
Dia de la Universitat, on hi
participaran 22 universitats de
Catalunya, Andorra i Castelló.

terres de l’ebre

ULLDECONA
FEM POBLE!, nova agrupació política al
municipi faldut per a les eleccions municipals
L

’agrupació es defineix com
a “transversal, inclusiva,
horitzontal i, sobretot, oberta
a totes les persones que hi
vulguen formar part”.
Sota el lema “Fem Poble!”, l’agrupació proposa impulsar “una democràcia més participativa per
construir un país des de baix, des
de la base, del poble per al poble.
Un model de poble socialment
just i transversal per a arribar a un
model de país de la mateix manera socialment just i transversal”. El
Consell local, els Grups de treball
i l’Assemblea són els tres òrgans
que conformen el projecte Fem
Poble!. Els grups de treball són
13 òrgans independents creats a

partir de 13 àrees de treball amb
la finalitat de repensar el poble
“des de la perspectiva de faldudes
i falduts especialitzats en aquestes àrees concretes per tal d’elaborar una proposta de programa
que es validarà en assemblea”.
El dissabte 9 de març, 302 falduts i faldudes van decidir en primàries dipositant el seu vot a la
Casa de Cultura de l’Ajuntament
i a diferents centres socials on
també s’havien habilitat urnes i
paperetes. Els representants que
ocuparan els primers llocs de
la llista són: Fanny Castell, Raül
Najas, Maria José Gavaldà, Jordi
Fernández, Lluc Gavaldà, Josep
López, Charo González.

Representants del nou partit polític d’Ulldecona.

LA SÉNIA

GASTRONOMIA

La memòria històrica
atrau el turisme rus

Promoció de la cuina de
l’angula de Sant Jaume

L

A

a Sénia vol que la
reivindicació de la memòria
de l’aviació republicana pugui
servir per captar turisme rus.
Amb el Camp d’Aviació museïtzat i el Centre d’Aviació Històrica
en plena tasca de recuperació
d’avions que van participar en
els combats aeris de la Guerra
Espanyola, el consistori vol reprendre el projecte per convertir el treball de recuperació de la
memòria històrica en actiu turístic. Especialment, de cara els visitants russos, molt sensibilitzats
sobretot el que envolta l’episodi
bèl·lic, recordat com la primera
gran batalla contra el feixisme i

ALUMNES DE
L’INSTITUT DE
CAMARLES
GUANYEN UN
CONCURS DE
CURTMETRATGES
Alumnes de tercer d’ESO de
l’Institut de Camarles han ob-

l’avantsala de la Segona Guerra Mundial. Aquest diumenge al
matí, l’ambaixador rus a l’Estat
espanyol, Yuri Korchagin ha participat en l’acte d’homenatge organitzat a la població als aviadors
republicans: 101 pilots soviètics
van perdre la vida en el conflicte. Un d’ells, Nikolai Andreevich
Voloshenko, es troba enterrat al
cementiri de la població.

tingut el primer premi del VI
concurs de curtmetratges contra les violències masclistes en la
categoria adolescent pel treball
titulat “La clau”.
Amb el segon i tercer premi han
estat guardonats alumnes del
Col·legi Públic d’Educació Especial Sant Jordi i de l’Institut-Escola Daniel Mangrané de Jesús,
respectivament.

vui divendres, 25 de març,
es celebrarà a la Fundació
Alicia de Sant Fruitós de
Bages a Barcelona unes
Jornades dedicades a un dels
productes mes genuïns de
Sant Jaume d’Enveja, l’angula,
sota el títol “L’angula, la pesca
tradicional a la cuina”.
Aquestes Jornades estan adreçades a professionals de la restauració d’arreu de Catalunya,
una gran oportunitat per descobrir al sector les especial qualitats organolèptiques d’aquest
producte gastronòmic excepcional del bell mig del delta de
l’Ebre i totes les possibilitats que

té la seva cuina, tan típica del
municipi. També tindrà lloc un
Show-Cooking de cuina d’angules a càrrec de Fran Lopez,
xef del restaurant Villa Retiro,
guardonat amb dues estrelles
Michelin. Aquesta actuació vol
promocionar els productes locals i donar-los un valor afegit
(imaginaradio).

terres de l’ebre
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MOVIMENT MEDI AMBIENT
VEÏNAL
L’abocador de Riba-roja, paralitzat per la
INTERIOR DENEGA
necessitat de revisar la llicència ambiental
EL PERMÍS PER
ALS TALLS

El Departament d’Interior ha
denegat al moviment veïnal
Prou! AP-7 Gratuïta Ja el
permís per poder efectuar
talls setmanals de protesta
de la N-340. La Generalitat
argumenta que en les últimes
concentracions del mes de
febrer el nombre de manifestants s’ha situat per sota
del mínim de 20 que exigeix
la llei per autoritzar-les. El
portaveu dels veïns, Llorenç
Navarro, acusa Interior de
voler censurar el moviment
i la seva denúncia de la
implantació de la vinyeta o
l’estat de la N-340. A partir
d’ara, i de forma alternativa,
organitzaran trobades i marxes a velocitat moderada per
defensar els seus arguments
a diferents pobles. “Sempre
que han hagut eleccions hem
tingut pressions, sigui en
forma de reduccions d’horaris o altres traves”, lamenta
Navarro. “Ara ens ho neguen
amb l’excusa que som menys
de 20. D’alguna manera, seguirem lluitant”. D’altra banda, el moviment veïnal Prou!
AP-7 Gratuïta Ja ha sol·licitat
formalment a l’Ajuntament
de l’Ametlla de Mar informació detallada sobre els contractes de serveis municipals
vigents per “comprovar de
forma documentada” que la
construcció de rotondes a la
N-340 no s’ha vist “mediatitzada per interessos privats de
caràcter mercantil, urbanístic,
immobiliari o semblant” i ha
estat impulsada des de l’interès públic. Addicionalment,
els veïns també han registrat
una instància demanant
informació sobre la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) en relació amb la
possible transformació de
l’N-340 en un bulevard, a la
qual també s’oposen, i l’alliberament de pagar els costos
d’obres per la transformació
de la via als propietaris de
sector urbanitzables pròxims.
Per últim, el moviment veïnal
ha presentat una sol·licitud
reclamant les declaracions de
béns i interessos dels alcaldes
i regidors de l’Ametlla de Mar
des de 2007.

E

l projecte del dipòsit de
residus industrials no
perillosos de Riba-roja ha
quedat paralitzat després que
el Govern hagi decidit actuar
d’ofici i revisar la llicència
ambiental, que caduca el 17 de
juliol.
Segons ha explicat el conseller de Territori, Damià Calvet, la
Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre (CHE) ha notificat que la
llicència del futur dipòsit no es
podrà prorrogar perquè l’activitat
que s’havia autoritzat encara no
està en marxa i hi ha hagut canvis normatius en matèria d’aigua.
Davant d’aquest nou escenari,
Calvet ha insistit que caldrà revi-

sar el projecte en tots els vectors:
l’aigua, l’aire, els residus i la biodiversitat. Amb aquest tràmit pendent, el conseller ha afirmat que
l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre
no podrà atorgar la llicència
d’obres. “Hem rebut el missatge
d’oposició de la comarca i hem
trobat la forma, amb la revisió
anticipada de l’autorització ambiental, de procedir a tancar l’etapa
en què aquest projecte era possible”, ha assegurat Calvet.
Per la seua part, l’Ajuntament de
Riba-roja s’ha mostrat reticent a
donar per mort el projecte, després de l’anunci del Departament
de Territori de revisar i adequar
la llicència ambiental perquè

caduca a l’estiu. L’alcalde Antoni Suárez assegura que la revisió
d’ofici no li preocupa i recorda
que els drets adquirits per la promotora són vigents fins al 17 de
juliol. Suàrez ha assegurat que la
llicència d’obres “no està compromesa” i recorda que és l’empresa qui té l’última paraula si el
projecte està executat abans de
la data en què expira l’autorització. L’alcalde s’ha mostrat “sorprès” per la “immediatesa” amb
què la CHE ha emès un informe
sobre l’autorització ambiental,
que es va registrar l’endemà de
la darrera reunió d’alcaldes de la
Ribera d’Ebre, i recorda que és un
tràmit competència de Territori.

Damià Calvet, conseller de Territori.

TERRA ALTA

MÓRA D’EBRE

Jornada professional
pel sector turístic

Premi Nacional de
Cultura per Litterarum

E

l proper dijous 28 de març,
en el marc del projecte
“Treball a les 7 comarques”,
Terra Alta Més organitza una
jornada professional adreçada
al sector turístic de la Terra
Alta per conèixer diferents
models d’èxit de gestió
turística a Catalunya i debatre
sobre el futur turístic de la
comarca.
La jornada tindrà lloc al convent de Sant Salvador, a Horta
de Sant Joan, de les 09.00 h del
matí a les 13.30 h del migdia.
A la Jornada hi participaran
destinacions com el Penedès, la
Garrotxa o el Pallars Jussà que

han apostat per diferents models de gestió publicoprivada
que els han permès tirar endavant amb èxit projectes col·lectius de dinamització i comercialització del seu territori. També
hi tindrà lloc una taula rodona
en què l’Associació de Turisme
Rural de la Terra Alta, l’Associació d’Empreses de la Via Verda
de Val de Zafán i diverses empreses turístiques de la Terra
Alta (Càmping Port Massaluca, Celler Arrufí, Identitat Olive
Oil, Hotel Miralles i Laura Pinto)
debatran sobre quines són les
claus de futur per millorar la
competitivitat turística de la comarca.

E

UN VI DE GANDESA,
ENTRE ELS 100
MILLORS DEL MÓN

nat a conèixer el seu rànquing
anual dels 100 millors vins del
món. En ell, aquest any hi ha 8
vins de l’Estat espanyol, i, entre
aquests, un de Gandesa.
Tot i que Wine Spectator només contempla referències comercialitzades als Estats Units,
la llista que cada any elabora
aquesta publicació -a partir
d’una selecció de vins puntuats amb una mitjana de 93/100

punts, entre els més de 15.000
avaluen els experts de la publicació durant aquest anyté una gran repercussió en el
sector com a baròmetre de
futures tendències en la indústria del vi.
El Vía Terra Blanc 2017, de la
Denominació d’Origen Terra
Alta, ha quedat classificat en
el 47è lloc de la classificació,
amb 91 punts.

El Vía Terra Blanc 2017, de
Gandesa, d’Edetària Celler,
s’ha situat com un dels 100
millors vins del món.
Com cada any des de 1998,
l’aclamada revista nord-americana Wine Spectator ha do-

l Consell Nacional de la
Cultura i de les Arts (CoNCA)
ha reconegut enguany amb el
Premi Nacional de Cultura la
tasca de sis personalitats del
país —Maria Bohigas, Jaume
Cabré, Josefina Matamoros,
Clara Peya, Josep Ponsatí
i Carme Ruscalleda— i de
quatre entitats —el Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya,
la Federació d’Ateneus de
Catalunya, Litterarum Móra
d’Ebre Fira d’espectacles literaris
i el Museu de Lleida.
Els premiats destaquen per la singular empremta que han deixat en
disciplines com ara la literatura, les

arts visuals, la música, el patrimoni, l’arquitectura i l’urbanisme, la
cultura popular i la gastronomia,
incorporada per primer cop als
Premis.
La cerimònia tindrà lloc el dijous 4
de juliol al Teatre L’Artesà del Prat
de Llobregat, a punt de reobrir les
seves portes.
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l’entrevista

CARLES RIBA I “GEMINIS”
L

a ciutat de Tortosa ha
homenatjat recentment a
Manuel Pérez Bonfill i el seu
Ajuntament el va declarar
Fill Predilecte, mentre que
Emigdi Subirats ha remogut
novament cel i terra per a
publicar les proses castellanes
de l’escriptor que porten
per nom Hemingway, amb
la col·laboració de Ricard
Gascón, Josep Maria
Franquet, Frederic Mauri i
Dolors Queralt, que en tot
moment van aportar el seu
entusiasme i predisposició,
donant tota classe de
facilitats.
Resulta que fa un parell de mesos l’Emigdi va tenir la gentilesa
de fer-me a mans un poemari de Roc Llop i Convalia, a la
vegada que li facilitava el número tres de la revista cultural
rapitenca Tresmall, en que hi va
col·laborar Pérez Bonfill; però
mirant al cap dels anys (estem
parlant del juny del 1993) en
aquest número vaig trobar la
col·laboració de Jesús Massip
en un article dedicat a Carles Riba. Un article que podem
qualificar d’excepcional, ja que
explica la seva relació amb el
poeta i la seva dona, que van
venir a Tortosa i Riba va rememorar la Tortosa del seu pare,
ja que havia nascut aquí. El re-

cord més emotiu que guardo de
Massip és haver anat amb el seu
cotxe a tota velocitat pels carrers de Tortosa, on ens dirigíem
a un restaurant de Ferreries per
arribar a temps, ja que celebràvem l’aparició del segon volum
dels Homenots del Sud de Xavier Garcia. Era el 20 de març del
2004 i compartia taula amb el
propi Massip, l’historiador rapitenc Lluís Millan, Xavier Garcia i
l’intel·lectual tortosí Josep Maria
Franquet. Ho vam passar molt

“ARRAN DE LA
MORT DE CARLES
RIBA VAN PUBLICAR
LA SEVA ESQUELA
MORTUÒRIA EL
JULIOL DEL 1959
EN CATALÀ, QUAN
ELS DIARIS DE
BARCELONA MAI NO
HO HAVIEN FET”

bé, perquè entre altres temes
vam parlar sobre qui era l’autor
del poema que diu “Río Duero,
Río Duero, nadie a acompañarte
baja...” Gerardo Diego i Antonio
Machado van sortir a escena,
ja que eren els dos escollits i
vam fer una aposta (ens jugàvem una paella) per a veure qui
era aquest autor. Vam guanyar
Franquet i jo, ja que, efectivament aquest autor és Gerardo
Diego. Posteriorment he sabut
que Franquet és un especialista
en poesia castellana.
Però més enllà d’aquesta anècdota voldria parlar de la relació
de Massip amb “Gèminis”. A
Tresmall ens diu que arran de
la mort de Carles Riba van publicar la seva esquela mortuòria el juliol del 1959 en català,
quan els diaris de Barcelona no
ho havien fet i que era la primera vegada que una esquela era
publicada en un periòdic català,
i que tant la Vanguardia com el
Diario de Barcelona ho havien
fet en castellà. Però el més digne, valent i sorprenent és que
van fer una trampa monumental a la censura franquista en la
necrològica que acompanyava
l’esquela. Copio textualment en
interès del lector i que sigui el
mateix Jesús Massip el qui parli:
“Vam fer caure una coma quan
entrava a la màquina la primera
plana del número 40 de Gémi-

nis (l’article “naturalment” estava escrit en castellà) i on deia:
“Alma clarísima, voz lírica y humana de la patria, intransigente
mantenedor de tantas cosas,
trabajador humilde de la cultura, cabeza insigne, símbolo vivo
de la lengua, oprimida voz del
tiempo”; en caure la coma que
anava darrere de lengua i com
havíem deixat un espai darrere
d’oprimida, es podia llegir com
volíem: “Símbolo vivo de la len-

EDUARD CÁRTER

JESÚS
MASSIP

gua oprimida, voz del tiempo”.
D’aquesta forma Jesús Massip,
Gerard Vergés i tots els magnífics col·laboradors del juliol del
1959 van marcar un gol d’antologia que Leo Messi haguera firmat i Géminis demostrava una
vegada més la seva insubornable catalanitat en pro de Tortosa
i del país.
Entranyable, estimat i simpàtic
Jesús Massip! Moltes felicitats
en el teu 93 aniversari.

publicitat
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CELMA

MICHEL

TERCERA DIVISIÓ
El soci de l’Ascó aprova
el plantejament del club
E

MESSI, RONALDO
I 198 JUGADORS
MÉS
Ramon Areces, el fundador
del Corte Inglés, va crear una
Fundació. Com ell va dir, volia
tornar a la societat tot el que
aquesta li havia donat. Els jugadors d’elit, Messi, Ronaldo
o els 200 futbolistes de gran
nivell, haurien de destinar
d’un 10 o 20% del seu sou
a fundacions esportives, no
només de futbol, i també
haurien d’ajudar a famílies
que no tenen per als seus
fills un pressupost per fer
esport. Què fa un futbolista
a casa retirat, amb molts
milions i tots els luxes al seu
abast? Doncs entrar potser en
depressió o no valorar altres
coses de la vida. És bo donar.
Quan un més dóna, més rep.
Un professional de futbol, al
retirar-se, hauria d’ensenyar
a nens, hauria de ser director en una escola esportiva,
ser formador. I si com a
entrenadors no és vàlid pot
apostar en altres projectes
esportius o aportar diners per
a instal·lacions. Dos jugadors
ebrencs d’elit, Edu Alcabar i
Oriol Romeu, junts volen fer
una cosa gran amb Futbol
Formatiu Terres de l’Ebre, per
crear una entitat diferent del
que s’està fent fins ara. Els
desitjo tota la sort del món.
Cal canviar el nostre model
de futbol base. I sobre tot
ensenyar valors. Edu i Oriol
són dos idols pels joves. Ells
poden aconseguir-ho.

LA RENÚNCIA
DE L’ASCÓ
L’assemblea de socis del FC
Ascó, tal com s’esperava, va
aprovar els plantejaments de
la junta. El soci va acceptar que
el camí és fer un pas enrera pel
que respecta el primer equip.
També es va acordar que no es
cediria la plaça a cap altre club.
Aquest és un punt important.
L’Ascó, equip referent ebrenc,
a la Tercera divisió, a hores
d’ara, acumula 8 derrotes
seguides. La dinàmica és complicada. Fins i tot han hagut
comentaris a la categoria que
han indicat que l’Ascó adultera
la competició. La directiva, no
obstant, ha aclarit que els jugadors cobraran el pactat fins
el final i que han de competir
igualment, pel seu prestigi i
pel compromís amb un club
que complirà fins el darrer partit. Sigui com vulgui, tot i que
hi ha opcions de permanència,
aquesta es preveu complicada.
La renúncia de l’Ascó pot afectar el pla de competicions per
la temporada propera, segons
la categoria que decideixi jugar, sempre i quan el club de la
Ribera faci primer equip per la
lliga propera (encara no es pot
saber). Si en fa i competirà a
Quarta no hi haurà problema.
Però si decideix fer-ho a Segona o a Tercera, es poden donar
diverses combinacions que
poden afectar ascensos i descensos. Ho anirem explicant.
Fins el juny, en principi, el club
no decidirà si tindrà primer
equip i si el té, on jugarà.

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE
Diumenge, 22.30h (dilluns 15.30h). Resums: Ascó-Martinenc,
Rapitenca-Gavà, la Sénia-Tortosa, Ulldecona-Móra la Nova i
Jesús i Maria-la Cava. Convidats: Selu (Tortosa) i Carlos Gilabert
(Ulldecona).

l soci del FC Ascó, en
assemblea celebrada el
divendres, va aprovar els
plantejaments de la directiva
de renunciar a la categoria
en la que hauria de jugar el
primer equip la temporada
vinent, sigui la Tercera divisió o
la primera catalana.
Muñoz va dir que encara està
per decidir (i no es farà probablement fins que es facin les inscripcions al juny) si el primer que
es pugui fer, amb gent de casa i
en clau amateur, competirà a Segona, Tercera o Quarta catalana.
I també va parlar de que si no es
pot fer una plantilla amb les condicions localistes marcades, es
podria renunciar a tenir primer
equip. Muñoz va insistir en què

els motius de la decisió de no
competir en l’elit del futbol català
són la sanció d’hisenda i el tracte
desigual que té el club amb la tributació, com si fos un de professional. El president va aclarir que
no s’ha deixat la decisió per més
endavant perquè no es volia que
es polititzés amb l’afer. Però va
admetre que el tema del complex
que s’ha frenat amb el pas enrera
d’un regidor, que no estava previst, ha pogut influir en part amb
la resolució que ha existit.
A nivell deportiu, l’Ascó va perdre diumenge 0-2 amb l’Horta.
I dimecres, tot i avançar-se en el
marcador, va veure com l’Europa
remuntava 2-1. Són vuit derrotes seguides. Diumenge, el cuer
Martinenc visitarà Ascó.

UE RAPITENCA
Demà dissabte no es pot
fallar a la Devesa (17h)
L

a Rapitenca rebrà demà
dissabte el Gavà (17h),
rival directe per la salvació.
És l’equip que la limita i està a
cinc punts. És com una final.
Els rapitencs van perdre en la jornada passada a Igualada (2-0).
Ferran Simó, que debutava a la
banqueta, deia que “ens va costar
molt entrar en situació i és que es
nota que pesa la responsabilitat
per poder tenir la pilota i progressar a través d’ella. Vam rebre l’1-0

LA SÉNIA ES REFÀ
AMB EL TRIOMF A LA
POBLA (2-3)
La Sénia va guanyar a la Pobla i es
recupera després de les dues derrotes a casa. Diumenge vinent rebrà el Tortosa. Del partit a la Pobla,
el tècnic Serrano deia que “va ser
una victòria molt important per la
confiança. A la primera meitat la
Pobla va tenir més la pilota i nosaltres vam sortir més a la contra, fent el 0-1 arran d’una bona

però el més important va ser la reacció. Em va agradar. No obstant,
a la represa, quan vam entrar bé,
una errada ens va penalitzar amb
el 2-0. L’Igualada va tenir les seues
opcions però nosaltres ens vam
sobreposar, tot i no poder marcar
malgrat tenir situacions”. Del proper partit, Ferran deia que “és molt
important i farem tot el possible
per guanyar-lo. Hi ha equip per
poder assolir l’objectiu i treballarem per aconseguir-lo”.

jugada de David i Capi. Després,
Kevin va aturar un penal rigorós
que ens van xiular. Vam tenir dues
opcions d’u contra u amb el porter i vam marcar l’1-2. Però amb
un altre penal rigorós ens van
empatar. A la represa, la Pobla va
tornar a tenir més domini de pilota però nosaltres vam estar ben
posats i sortint a la contra. Amb
un gran gol de Capi des de fora
de l’àrea vam marcar el 2-3. Tot
i tenir diverses baixes, destacar a
l’equip perquè va ser orgullós i es
va deixar l’ànima al camp”.

PROPERA JONADA
TERCERA DIVISIÓ
Ascó-Martinenc
diumenge 12 h

PRIMERA CATALANA
Rapitenca-Gavà
dissabte 17 h

SEGONA CATALANA
DISSABTE

Reddis-Valls 15.30h
Pobla-Vendrell 16h
Riudoms-Gandesa 17h
Pastoreta-Camarles
17.30h
DIUMENGE

Torreforta-Canonja 12 h
Ulldecona-M Nova 17h
Amposta-Catllar 17h
La Sénia-Tortosa 17h
Vilaseca-Ampolla 18h

TERCERA CATALANA
DISSABTE

Roquetenc-Masdenv.
16.30h
DIUMENGE

S. Jaume-Aldeana 12h
Perelló-R Bítem 16 h
Alcanar-Catalònia 16h
Godall-Rapitenca 16.30h
Corbera-Flix 16.30h
Batea-S Bàrbara 17h
J i Maria-la Cava 17h
Olímpic-Ametlla 17h

ORIOL I ALEIX,
DOS FALDUTS A LA
SELECCIÓ
Oriol Romeu i Aleix
Garcia, dos ulldeconencs a
l’elit, al Southampton i al
Girona, han estat convocats per la Selecció Catalana pel partit de dilluns
vinent contra Veneçuela,
que es jugarà a Girona.
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SEGONA CATALANA
El Tortosa afronta un
partit clau a la Sénia

L’Ampolla també es
manté a la ‘pomada’

E

L

l Tortosa va guanyar el
Riudoms i segueix tercer a
cinc punts de la quarta plaça
(1-O). Un gol de Puig va decidir
(29’). El proper partit, a la
Sénia, és en una jornada clau
en la lluita per la segona plaça.
El tècnic German deia que “el
partit vam començar-lo amb
dubtes i el Riudoms va fer un parell de contres amb possibilitats.
Amb els minuts, vam reaccionar
i vam tenir el control del joc, tenint opcions a més del gol de
Manolo. El problema fou no encarrilar el partit. Això ens va passar factura davant d’un Riudoms
que treballa bé defensivament i
que té jugadors dalt com Saddik,

Manolo Puig va marcar l’1-0.

Garrido o Adri. La veritat és que
ells van pressionar molt a la segona meitat i nosaltres no vam
estar bé, abusant del joc directe.
Malgrat poder decidir a la contra,
vam acabar patint i Selu va salvar l’empat. El cert és que hem
de millorar en molts aspectes si
volem seguir amb opcions”.

CF GANDESA

’Ampolla va vèncer el
Torreforta per 1-0 i segueix
en la lluita per la segona plaça.
Està a la ‘pomada’ com es diu
en aquests casos.
Enric Alaixendri, tècnic de l’Ampolla, del partit, deia que “ens
vam avançar aviat amb el gol de
Jordi Roca i semblava que podíme encarrilar-lo. Però no va ser
així. A partir d’aquell moment
vam baixar la intensitat i el Torreforta va jugar més posat. No vam
saber reaccionar i no vam poder
tenir el control de la pilota”. Enric
afegia que “el Torreforta va tenir
una gran ocasió amb un penal
que va aturar Damià. A la segona
meitat vam intentar-ho i, a través

de Guillem, vam disposar de diverses possibilitats de contraatac
però, en general, no vam estar
precisos en les darreres passades
i no vam poder decidir. El Torreforta va pressionar i vam haver de
patir per l’ajustat del marcador.
Al final, victòria en un partit en el
que no vam estar bé i en el que
l’important, malgrat això, va ser
sumar els tres punts”. L’Ampolla
podria tenir interés amb Marcel
Espanya, jugador que podria no
seguir a la Cava i que ja va estar a
l’Ampolla. L’equip d’Enric segueix
en la quarta plaça, a un punt de
la tercera.
En la propera jornada, visita el Vilaseca.

CF AMPOSTA

Els terraltins conserven L’inici de la represa
la cinquena plaça
condemna (4-3)
E

l Gandesa va guanyar el
Vila-seca (1-0) i es va refer
de la derrota a Torreforta. Amb
el triomf continua cinquè.
Alberto López, tècnic del
Gandesa, comentava que “sobre
tot a la primera meitat vam
controlar el joc i la pilota, tenint,
a més, molta profunditat i creant
nombroses ocasions clares. Fin i
tot vam fer un pal després d’una
bona jugada amb centrada des
de la banda. Al minut 40, d’acció
d’estratègia, va venir l’1-0, un gol
de Josep que premiava el bon
treball de la primera meitat. A la
represa, ells van avançar línies i
amb un joc directe van buscar

CORRECTIU PER A
L’ULLDECONA, AL
CAMP DEL LÍDER
L’Ulldecona va perdre al camp
del líder Valls (6-1). Carlos Gilabert, el tècnic, deia que “vam
entrar bé al partit, ben col.locats i tenint Páez una ocasió
davant de porteria. Però al minut 13, en la primera ocasió del

aproximar-se. Tot i que ja no
vam tenir tant de control del
partit, la veritat és que sabíem
els punts forts del Vilaseca i
vams aber contraraestar les
seues intencions. Ens va mancar
una mica més de calma a l’hora
de contraatacar per a poder
sentenciar i no haver de sofrir
fins el final per l’ajustat del
marcador. L’equip, en qualsevol
cas, va estar ben posat i va saber
conservar l’avantatge. La victòria
fou important per refer-nos
de la derrota a Torreforta i per
seguir en les cinc primer places”.
El Gandesa visita en la propera
jornada el Riudoms.

L

’Amposta va perdre en la
seua visita a la Canonja. Fou
la tercera derrota des que Xavi
Cid és a la banqueta.
Segons el tècnic de l’Amposta,
“vam tirar el partit en els primers
minuts de cada part. I és que
vam començar apàtics i sense
concentració. Vam concedir una
ocasió i a la segona ens van fer
l’1-0. Amb els minuts, el partit ja
es va igualar i vam millorar, tenint
més control de la pilota i un parell d’ocasions, fins que Carles va
empatar arran d’una falta que va
desviar la tanca. Abans del descans vam disposar de més possibilitats, tenint dominat el partit.

Per a la represa vam parlar de
l’important que era no cometre errades i estar centrats en els
primers minuts, perquè el partit
es podia obrir després. No obstant, els primers 15 minuts de la
represa van ser calamitosos. Defensivament vam estar molt tous i
vam rebre 3 gols. Això no ens pot
passar. Amb el 4-1, vam tornar
a reaccionar i vam entrar en el
partit amb el 4-2 i, després amb
el 4-3, però, tot i quedar temps,
ja no vam poder. La Canonja va
frenar el ritme del joc i l’àrbitre va
permetre-ho. Vam pagar massa
cares les concesions, sobre tot
les de l’inici de la segona part”.

Valls, ens van marcar l’1-0. Vam
seguir igual i vam reaccionar,
assolint l’empat”. Però al minut
28, el Valls va tornar-se avançar
arran d’una pilota que se li va
escapar a Fran i que el davanter
local va aprofitar. A partir d’aquell
instant, segons Carlos, “ells ens
van passar per sobre. Acte seguit
va arribar el 3-1 i ja no vam poder amb l’efectivitat i superioritat
d’un gran equip. Va haver un pe-

nal a Cristian que no fou xiulat
però això no és excusa. Ells es
van imposar i, a més, van ser
molt efectius perquè en 5 ocasions a la primera meitat ens
van fer 5 gols. Res a dir. Un gran
equip que ho fa gairebé tot bé i
que sap el que vol i a què juga,
amb velocitat i intensitat. A la
represa, amb un altre xut des de
fora de l’àrea, ens van marcar el
6-1 i nosaltres cal dir que vam

tenir les nostres opcions per
a reduir distàncies però no les
vam transformar. Hem de passar pàgina i admetre que el Valls
va ser molt superior. Fins el minut 28 vam estar molt bé però
en un quart ens van sentenciar.
I va ser mérit d’ells”. L’Ulldecona
afronta un partit clau diumenge
contra el Móra la Nova, rival directe per fugir de les possibles
compensacions.

TRIOMF
ANHELAT
EL MÓRA LA
NOVA GUANYA A
VENDRELL (1-2)
Després de 9 jornades, el Móra
la Nova va guanyar. Va ser a
Vendrell, rival directe (1-2). Un
golàs de Marc, de falta directa,
va valdre l’1-2 (al minut 90).
Segons el tècnic Nando
Garcia: “la victòria va ser molt
important, per recuperar
confiança. L’equip treballa bé
però li mancava un resultat
com aquest”. Del partit, Nando
deia que “la primera meitat va
ser igualada, amb un inici amb
respecte perquè sabíem el que
ens jugàvem. Però, amb els
minuts, vam agafar el control
de la pilota i si bé no vam tenir
ocasions clares, ja vam fer
diverses aproximacions. Vam
començar la segona meitat
amb bones sensacions però en
un córner vam rebre l’1-0 que,
amb la dinàmica que portàvem, podia generar dubtes. No
obstant, l’equip va reaccionar
amb caràcter i es va sobreposar, tenint la pilota i dominant
el joc. Va ser clau empatar, de
penal, i es va seguir insistint. El
premi al treball i a la insistència va arribar ja a darrera
hora amb una falta directa a la
frontal de l’àrea que va traure
Marc Vernet i que va ser l’1-2.
El triomf és molt valuós, sobre
tot per tenir més confiança.
Som conscients que hem de
seguir però els 3 punts ens donen aire per afrontar el proper
partit amb més autoestima”.

BLASI SENTENCIA
EL CAMARLES
El Camarles va caure contra el
Reddis (2-3). Blasi va decidir
en afegit. El Camarles, amb
dues derrotes, veu frenat el seu
impuls. És setè. Kiki, el tècnic,
deia que “sobre tot a la primera
meitat no vam estar dins del
partit. No vam tenir el control
del joc. A la represa vam
millora i vam insistir, assolint
l’empat a dos. Però llavors
potser vam acusar l’ansietat
de voler guanyar i quan potser
havíem de conservar el que
teníem, tal com havia anat el
partit, ens vam abocar i al final
en una contra ens van fer el
2-3. Felicitar al Reddis pel partit. Nosaltres hem seguir per
recuperar bones sensacions”.
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EL GODALL
El Batea venç a la Ràpita El R-Bítem frena un dels MILLORA
A CASA AMB
i és líder en solitari (0-3) liders i s’oxigena (3-2) EMPAT
EL FLIX (0-0)
G

ran victòria del Batea
que és líder en solitari en
véncer a la Ràpita (0-3).
Edgar, als 27 segons, va marcar
el 0-1 amb una acció plena de
velocitat per banda dreta. La
Rapitenca, amb el 0-1, va tenir
la possessió de la pilota i diverses ocasions per empatar. Però
va ser el Batea qui va marcar el
0-2 arran d’una centrada d’Edgar que va desviar Corella. Era
un moment clau, poc abans del
descans. D’un possible 1-1 es va
passar al 0-2.
A la represa, els locals van abocar-se i Tornel va disposar de
l’ocasió més clara per entrar en
el partit. El veterà Marc, porter

terraltí, va evitar-la. Amb espais,
els visitants van poder contraatacar i Sergi Prats, amb una gran
jugada, amb un canvi de ritme
execpcional, va fer el 0-3 que
sentenciava un triom de prestigi del líder Batea que ara porta 7
victòries i un empat en les darreres vuit jornades. La Rapitenca
fa 5 jornades que no guanya a
casa. Malgrat això, segueix cinquena a tres punts de la segona
plaça. En la propera jornada, els
terraltins rebran el Santa Bàrbara
mentre que la Rapitenca visitarà
el Godall equip que ha millorat
en les darreres jornades quan al
seu camp s’ha imposat a la cava
i ha empatat amb el Flix.

E

l R Bítem va vèncer el Jesús
i Maria, un dels líders de la
categoria (3-2).
Els locals, en els primers 8 minuts, es van avançar amb el
2-0, amb un gran gol de Jota
de falta directa i un altre d’Emili
culminant una contra excepcional, després d’un córner a favor
dels visitants. De penal, el Jesús i Maria va entrar en el partit però, acte seguit, arran d’un
córner, el local Moha va fer un
gol olímpic. El vent, a favor dels
locals al primer temps, va poder
influir perquè la pilota es va enverinar. Amb el 3-1 es va arribar
al descans. A la represa, Sufi, que
amb molesties va estar al prin-

cipi a la banqueta, va marcar el
3-2 a profitant un rebuig d’Aleix,
porter local. Fou arran d’una falta que en què la pilota també es
va enverinar per l’aire. El partit es
va ajustar i el visitant Adri va tenir dues opcions molt clares per
empatar el partit. Els de Bítem,
amb més actitud que altres tardes, van mantenir el resultat i a
la contra, amb espais, van crear
situacions per a sentenciar, sense poder-les aprofitar. Al final, 3
punts d’or per als locals per allunyar-se de la zona compromesa.
El Jesús i Maria, tot i la derrota,
segueix segon, a 3 punts del líder
Batea. Diumenge rebrà la Cava
en el derbi del Delta.

AMETLLA-PERELLÓ (2-1) EMPAT A S.BÀRBARA
Més de 500 persones
Edu Albacar, el Roberto
van veure el gran derbi Carlos de Sant Jaume
L

’Ametlla va guanyar el
Perelló en el derbi (2-1).
Gran ambient amb molts aficionats dels dos equips. El Perelló,
amb qui va debutar Xavi Anell, va
tenir el control de la pilota durant
la primera mitja hora. Però va ser
la Cala qui va disposar de la primera oportunitat amb un pal. De
la contra següent, Jack va fer el
0-1. A la represa, amb els canvis,
l’Ametlla va apuntalar el centre
del camp i va fer un pas avant. El
Perelló el va haver de fer enrera.
Els caleros van avisar amb una primera ocasió i van empatar arran
d’una acció de Toni Calafat que va
culminar Fages. Amb l’1-1, el partit

EL CATALÒNIA
CREIX AMB EL
TRIOMF CONTRA
L’OLÍMPIC (3-0)
El Catalònia, 11 punts de 15 i
una derrota en set jornades, va
refermar la recuperació amb un
triomf contra un Olímpic que
veu frenada la seua trajectòria

es va igualar. Xavi Anell va tenir l’12 amb un tret que va sortir a prop
del pal. Walter també va debutar
amb el Perelló. De l’1-2 es va passar, al darrer instant, al 2-1, amb
una acció del local Yassine per
l’esquerra que va aprofitar Sergi per assistir a Calafat que, sent
decisiu, va marcar el 2-1 davant
el deliri de l’afició calera. Cal destacar el comportament de les aficions i entre els jugadors, excepte
un parell d’accions puntuals. Una
d’aquestes fou entre el local Calafat i el visitant Eric. L’àrbitre va
mostrar groga a cada jugador. El
Perelló ha presentat un recurs i
ara l’ha de fer l’Ametlla.

E

l Santa Bàrbara va empatar
a casa contra el Sant
Jaume i no va poder, d’aquesta
manera, fer un altre salt de
qualitat a la taula després dels
darrers resultats.
Pau Muñoz va avançar aviat al
Santa però el mestre Edu Albacar
va empatar de falta directa. Edu,
amb vuit gols en els partits que
ha jugat, és letal amb els llançaments directes. És el Roberto
Carlos de Sant Jaume. Amb l’1-1
es va arribar al descans, enmig
d’un partit travat i igualat.
A la segona meitat, els locals van
millorar amb Saül al camp. Però
sense grans ocasions excepte

dues d’Amado, una molt clara
que va evitar Masdeu. El Sant
Jaume, que lluita per fugir del
descens, segueix minvat d’efectius i de forces però va fer les
seues aproximacions, reclamant
un penal al final. El Santa, que va
dur més el pes del partit, va protestar un gol anul.lat arran d’una
falta, ja en els darrers minuts.
Al final, 1-1 que fou just i que no
va satisfer a ningú. El Sant Jaume es distancia una mica del
descens directe. Però és setzè,
posició que potser compromesa
si hi ha cap compensació. Diumenge rebrà l’Aldeana. El Santa
visitarà el líder Batea.

ascendent, després de dues victòries seguides. Amb la derrota,
s’allunya a 8 punts de la segona
plaça.
D’entrada, més iniciativa visitant
amb un parell d’opcions. Però
de córner, Cosido, incorporat a l’atac, va marcar l’1-0. Fins
el descans, el partit es va Igualar, amb domini altern i amb un
Catalònia que ja va tenir més la
pilota, i alguna ocasió. L’Olímpic,

per la seua part, la va crear amb
una acció d’Imanol, clara per a
empatar. A la represa, el partit
va obrir-se. El Cata va decidir
amb un gol d’Aleix, aprofitant
un rebuig defectuós de Nogales, porter morenc. A uns 30
metres de la porteria, el veterà
pichichi va fer un bon control
i va marcar amb un tret amb
l’exterior del peu. L’Olímpic va
tenir una opció per reduir dis-

tàncies. El Cata per poder ampliar el marcador i al final va
aconseguir-ho amb un gol de
Marc Prades, quan els visitants
van estar més desprotegits en
defensa.
El Catalònia, en progressió, visita en la propera jornada el cuer
Alcanar.
L’Olímpic rebrà l’Ametlla amb
l’objectiu de no despenjar-se
de la part alta.

Robert Avinyo, tècnic del
Godall: “va ser un partit
molt disputat. Nosaltres, a la
primera meitat, vam tenir 3
ocasions que va evitar el gran
porter del Flix. A la represa, el
Flix va pressionar més amunt
però ens vam defensar amb
molta intensitat i ofici, com
ho estem fent en els darrers
partits. Ells van fer un parell
de trets, un va passar prop
del travesser i nosaltres, amb
rematada de Balada, vam
disposar de l’ocasió més clara
al 85. L’empat es meritori
davant d’un bon equip, però
potser mereixiem alguna cosa
més. L’equip Millora. Hem de
seguir treballant en aquesta
línia”.
Per la seua part, Narcís
Laboria, tècnic del Flix, deia
que “ens va costar molt
adaptar-nos al camp. Amb els
minuts vam fer-ho i ja vam
estar més ben posats, tenint
alguna ocasió. A la represa,
el partit va seguir igualat.
Vam pressionar més haver
de lluitar molt. Vam tenir un
parell d’opcions però no les
vam poder aprofitar. Ells, ja
al final, també en van tenir
una. La veritat és que el punt
va ser molt treballat i penso
que a Godall pocs equips
podran guanyar perquè és un
equip ben plantat i que juga
amb molta intensitat”. El Flix,
entre lesions i sancions, va
presentar nombroses baixes.
equip

1. Batea
2. J i Maria
3. Perelló
4. Flix
5. Rapitenca B
6. S Bàrbara
7. Catalònia
8. Aldeana
9. Olimpic
10. Roquetenc
11. Corbera
12. La Cava
13. Ametlla
14. R Bítem
15. Godall
16. S Jaume
17. Masdenv.
18. Alcanar

GF

58
62
68
50
67
37
37
42
52
36
57
48
32
52
32
36
35
14

GC PNTS

30
31
40
35
43
25
27
31
38
38
39
35
34
40
55
53
62
159

49
46
45
44
43
41
41
39
38
36
35
35
32
32
25
22
17
0
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TERCERA CATALANA
L’Aldeana es retroba
amb el triomf (2-4)

Jornada històrica per
al CD Roquetenc

L

E

’Aldeana, a Masdenverge, es
va retrobar amb la victòria
després de 8 jornades (2-4).
Gerard Capera, tècnic del Masdenverge: “va ser un partit físic
en el que ens van penalitzar errades en els rebutjos en defensa.
Així vam rebre el 0-1. Vam seguir
i vam empatar, fent llavors Auré
5 ó 6 aturades increïbles. Però va
ser l’Aldeana qui, aprofitant un
altre mal rebuig nostre, va marcar l’1-2. Ja a la represa, arran
d’una bona jugada de Rodrigo,
vam empatar. Però quan millor
estàvem van haver decisions arbitrals que van influir. Un penal
clar d’Auré no va ser xiulat. I en
aquella fase del partit, van ha-

ver-hi fores de joc molt justos
dels dos equips. Tots vam protestar i quan en va haver un del
clar, de l’Aldeana, no es va xiular.
Va ser el 2-3 i després va venir el
2-4. No és que sempre em queixo. Torno a dir que sense assistents és molt complicat i una
categoria com aquesta mereix
tenir-ne. Felicito a l’Aldeana, que
ho estava passant malament, per
la victòria. Tinc molts amics en
aquest club i m’alegro per ells.
Nosaltres seguirem lluitant fins el
final”. Bartolo, de l’Aldeana: “victòria important per agafar moral
en un partit complicat perquè hi
havia necessitat, ells per la situació i nosaltres per la dinàmica”.

QUARTA CATALANA

l Roquetenc, en l’estrena de
la gespa artificial del camp
annexe de les instal.lacions
esportives del municipi, va
vèncer el cuer Alcanar.
Miquel Campos, cap de premsa del Roquetenc, parlava d’una
“jornada histórica per al Club
Deportiu Roquetenc per l’estrenat oficial de la la gespa Artificial. Una Instal.lació que permetrà
créixer al club, sobretot pensant
amb la potenciació del futbol
base”. Del partit, Campos deia
que “es va complicar molt perquè l’Alcanar va jugar ben posat
i nosaltres no vam tenir l’encert
Necessari. I, amb els minuts,
amb el 0-0 va entrar la precipita-

ció i ens va faltar calma per precisar les darreres passades. Així
mateix, l’Alcanar es va fer fort en
defensa. No va ser fins el minut
69 quan, de penal clar, vam marcar l’1-0. Posteriorment, el propi
Camarero va establir el 2-0 que
ens donava una victòria que ens
permet sumar 36 punts i estar en
una zona còmoda”. Camarero ja
porta 20 gols en el que portem
de lliga. Amb l’Alcanar va debutar
Jan en el retorn. El tècnic David
Català visitava Roquetes. En les
darreres jornades, l’equip canareu, tot i seguir minvat d’efectius,
ha estat més competitiu, com
diumenge va ser el cas al camp
del Roquetenc.

AL TIVENYS 10-3

SUSPENSIÓ
DEL PARTIT
NO ES JUGA LA
CONFRONTACIÓ
ENTRE LA CAVA I
EL CORBERA
La mort la matinada de
diumenge, en un accident a
Deltebre, del jove Joan Castells
Saborido va propiciar la
suspensió dels partits del CD la
Cava, del primer equip contra
el Corbera i del filial, amb el
Catalònia. La familia del jove
tenia molta vinculació amb el
CD la Cava i amb associacions
del municipi. Des del CD la
Cava es va agrair el tracte i
les facilitats del Corbera i del
Catalònia per poder ajornar les
confrontacions. El partit del
filial es va recuperar dimarts
amb victòria dels jesusencs
per 3-2. També es va ajornar el
Vilalba-Deltebre a petició del
club del Delta.

L’Arnes guanya i farà El Ginestar goleja però QUARTA
el play-Off d’ascens
es queda en portes
CATALANA
L

’Arnes necessitava un punt,
en la visita al camp de
l’Amposta B, i en va assolir els
3 en la darrera jornada de la
primera fase de la lliga (2-3).
El partit va començar igualat,
amb els visitants molt posats.
Arran d’una falta, Òscar Gómez
va fer el 0-1, pentinant la pilota
al primer pal. L’Amposta va reaccionar i Òscar Masdeu va empatar. I en una contra conduïda per
Òscar, va ser Ferri qui va marcar
el 2-1 amb un gran tret des de
fora de l’àrea. Tindria rèplica
l’Arnes amb una altra falta que va
traure Txiki i que fou desviada per
Ivan, defensa local. Va ser el 2-2.

Amb el partit més fracturat, una
genialitat de Quim Cardona, ara
a l’Arnes, va suposar una centrada per l’esquerra que va rematar
Manero. El porter ampostí va fer
una gran intervenció però Gordo va afusellar. La represa va ser
molt travada. L’Amposta, que no
ha acabat bé el primer tram del
campionat, tot i classificar-se
amb solvència, ho va intentar però sense molta claredat. I
l’Arnes, ben posat, va tenir altres
opcions a la contra, amb espais.
fallant Quim un penal. El cap de
setmana vinent serà de descans.
En el següent començarà el
play-off d’ascens.

CENTENARI DEL CF
SANTA BÀRBARA

sos, hi haurà més homenatges
a plantilles de la història del club
que van assolir ascensos, abans
de la cloenda dels actes commemoratius del centenari amb la
trobada multitudinària que hi ha
prevista per festes majors, concretament per al dia 14 de juliol.
Els altres homenatges es faran
el dia 4 de maig (plantilla que va
pujar la temporada 77/78) i el 18
de maig (temporada 95/96).

Dins dels actes del centenari, el
CF Santa Bàrbara va fer dissabte
passat un homenatge a la plantilla de la temporada 2002/03
que va pujar a la llavors Segona
regional. Antonio Figueras era el
president i Miquel Cotaina, l’entrenador. En els propers me-

E

l Ginestar va golejar un
Tivenys que només va
presentar 11 efectius i que a
la represa va jugar-ne amb 8.
Però havia de perdre l’Arnes i
això no va passar.
Poley, tècnic del Ginestar: “va
ser un partit estrany perquè sabíem que l’Arnes guanyava. A
més, el Tivenys va presentar-se
amb 11 i a la represa va jugar
amb 8. Una vegada vam fer el
2-1 el partit va encarrilar-se i no
va haver més història. Avançava
la represa i l’Arnes seguia guanyant i, d’aquesta forma, es van
esvair les possibilitats. Pensem
que tenim equip per haver es-

tat entre els quatre primers però
hem estat massa irregulars, perdent partits que ens han passat
factura. Seguirem treballant, esperant quants equips jugarem
la Copa i buscant un al.licient
pel final de temporada intentant
guanyar-la”. David Montardit,
president del Tivenys, aclaria que
“ja fa setmanes que anem molt
justos d’efectius i a Ginestar vam
anar 11 amb 3 lesionats que no
van poder seguir a la represa. Res
a dir. Vam aguantar fins el 2-1. La
situació és complicada per les
baixes però, a més, n’haurem de
parlar per afrontar la Copa amb
garanties, per ser competitius”.

LA PRIMERA FASE
S’HA ACABAT
El Benissanet ha estat el campió
de la primera fase. Juntament
amb Ebre Escola i Amposta ja
tenia el play-Off garantit abans
de la darrera jornada. Al final, ha
estat l’Arnes el quart equip que
ha entrat al play-Off. Aquest
proper cap de setmana serà de
descans. El play-Off començarà
el següent. Ara falta saber
quins dels 8 equips que han
de disputar la Copa Terres de
l’Ebre acaben competint. N’hi
ha algun que encara no ho té
clar. El sistema, en principi, està
establert per a fer dos grups de
4 i els dos primers de cada grup
disputarien la final. Les lliguetes
també començarien el cap de
setmana del 30 i 31 de març. De
la resta de la jornada del cap de
setmana passat, darrer de la
primera fase, dir que Benissanet
i Ebre Escola van empatar (2-2)
i que el Xerta es va imposar a la
Fatarella 1-2.
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DISSABTE I DILLUNS
Albacar i Oriol Romeu, Mingo Alcalà serà el
a Canal Terres de l’Ebre president del J. i Maria
D

E

du Albacar, impulsor del
projecte Futbol Formatiu
Terres de l’Ebre, i Oriol Romeu
estaran a Canal Terres de
l’Ebre aquest cap de setmana.
Serà en un programa especial de
Minut 91, afegit al del diumenge,
en el que Edu presentarà oficialment a Oriol Romeu, jugador
faldut del Southampton i que

també formarà part del projecte.
Edu explicarà també la problemàtica sorgida una vegada no
es va concretar l’acord amb el J i
Maria. I informarà d’on es farà el
projecte. Tot apunta que serà a
Camarles. El programa especial
el podreu seguir a Canal Terres
de l’Ebre demà dissabte (19.30 h
i 22 h) i dilluns a les 23 hores.

illuns va acabar el
termini de presentació
de candidatures per a la
presidència de la UD Jesús i
Maria.
I només en va haver-hi una: la
de Mingo Alcalà, que fou jugador i també directiu del club.
D’aquesta manera, ja s’ha aclarit el futur directiu del club
de l’Aube. Juan José Gilabert,
president els darrers anys, deixarà a finals d’aquesta temporada el càrrec. L’afer de l’entitat
Futbol Formatiu Terres de l’Ebre
ha estat el detonant que ha precipitat la seua sortida del club.
Gilabert, impulsor del projecte formatiu amb Edu Albacar,
va voler començar-lo sent filial

del Jesús i Maria, club del que
n’és el president. Però això no
fou acceptat pel soci de l’entitat que així va decidir-ho en
unes eleccions convocades per
l’ocasió. La pèrdua en les votacions i tot el que han comportat, ha fet que l’etapa de Gilabert
al Jesús i Maria hagi Acabat. Finalment, el president no ha presentat candidatura i, d’aquesta
forma, no hi haurà eleccions el
dia 7 d’abril. Mingo Alcalà serà el
proper president.
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TÈCNICDE
SANTJAUME
GERARD
ZARAGOZA,
CAMPIÓ A L’ÍNDIA
El Bengaluru FC, dirigit per
Carles Cuadrat, amb el tècnic
Gerard Zaragoza de Sant Jaume
d’Enveja com a ajudant, es va
proclamar campió de la Súperlliga de l’Índia de futbol. La final
va ser entre el Bengaluru i el Goa
de Sergio Lobera, primer i segon
classificats de la lliga. Un altre
èxit, per tant, per al jove santjaumero que amplia, d’aquesta forma, el seu curriculum esportiu.

Dia del club
D’altra banda, el Jesús i Maria
rebrà diumenge a la Cava (17 h)
en el derbi de la jornada. Serà
Dia del Club a l’Aube.

Comunicat del FC Vilalba
Jo, Ismael Estupiñá Peig, com a
president del FC Vilalba, em veig
en l’obligació d’emetre aquest
comunicat com a conseqüència
dels fets ocorreguts aquestes últimes setmanes i que atempten
contra la honorabilitat i la imatge
del club que presideixo.
Vam acabar la passada temporada amb greus problemes estructurals i econòmics, i la Federació
ens va donar facilitats per a poder pagar el deute que teníem
amb ells en diferents terminis.
Cosa que agraeixo i penso que
ha de fer en aquests casos per
afavorir la continuïtat dels clubs
petits com el nostre.
Crec que tot el que ha ocorre-

L’ESCOLA DE
FUTBOL DELTA DE
L’EBRE PASSA A
LA SEGONA FASE
DE L’”OBJECTIU
FUTBOL FEMENÍ”
Després d’arribar a la primera
fase de l’anomenat “Objectiu
Futbol Femení”, amb la creació
d’un equip de futbol 7, l’Escola
de Futbol Delta de l’Ebre ja està
treballant des de fa mesos amb
la segona fase d’aquest projec-

gut aquestes últimes setmanes
es deu, al meu entendre, per
l’ànsia d’un club de sumar punts
a qualsevol preu sense importar-li com. A això s’hi han sumat
altres clubs amb oportunisme
i, al meu parer, amb poca ètica
esportiva. De tot cor, penso que
aprofitar-se dels problemes econòmics dels altres per assolir un
repte esportiu tira qualsevol valor
ètic que porta implícit l’esport.
Jo, i els que em coneixen ho saben, en cap moment alinearia
cap dels meus jugadors sense
tenir la total certesa que aquests
compleixen amb els requisits per
a poder fer-ho. Encara menys,
com ens han acusat recentment,

hem falsificat cap fitxa federativa
(com si això fos tant fàcil!).
Amb els tres jugadors implicats,
com en tots els altres, vam fer
el pagament de la quota d’afiliació i la quota de mutualitat i, per
algun motiu que desconeixem i
aliè a la nostra responsabilitat,
aquestes fitxes no es van poder
imprimir. Aquest fet obligava a
aquests jugadors a identificar-se
amb el seu DNI (mai presentant
una llicència falsificada, com
se’ns ha acusat en alguns mitjans
de comunicació ebrencs).
Tanmateix, sí que apareixien actius a la intranet que utilitzen els
àrbitres per a redactar les actes
del partits. Prova d’aquest fet és

te. En aquesta, l’objectiu és la formació d’un equip Infantil Femení
de futbol 11 per a la temporada
2019/2020, amb jugadores nascudes entre el 2005 i el 2007.
A través d’una iniciativa clara per
recuperar el futbol femení a l’entitat, l’Escola Delta ha dissenyat
un projecte que té diferents fases
fins a culminar en una estructura atractiva de futbol femení,
en la qual puguin tenir cabuda
totes aquelles jugadores que a
una certa edat tenen limitacions
per a poder jugar en igualtat de
condicions. Actualment, l’equip
de futbol 7 de l’Escola Futbol

Delta competeix a la lliga de futbol 7 de les Terres de l’Ebre, sent
l’equip més jove de la categoria,
amb dues jugadores alevins, dues
infantils, cinc cadets, tres juvenils i una amater. Amb la primera pedra posada, l’Escola Delta
vol completar totes les fases del
seu “Objectiu Futbol Femení” per
a convertir-se en un “referent
del futbol femení a les Terres de
l’Ebre, implantant la seva metodologia d’escola, amb una formació basada en valors”.
Més informació: www.escolafutboldelta.net@efdeltaebre
escolafutboldelta@gmail.com

que, durant 14 partits, cap àrbitre ni equip contrari va detectar
cap irregularitat en aquestes llicències. Inclús el mateix Comitè
de Competició que va decretar
la suposada alineació indeguda
havia resolt imposar un partit de
sanció a un d’aquests tres jugadors en un encontre anterior!
Per últim, dir que estic molt orgullós de tots els meus jugadors
pel seu esforç i afany de superació donades les dificultats a l’inici de temporada. Especialment,
donar les gràcies a Héctor, Xavi
i Roger, que han hagut de veure
com els seus noms apareixien als
mitjans junt amb unes acusacions totalment infundades.

Esperem que el Tribunal Català
de l’Esport, un òrgan més neutral
i sense familiarismes, acabi fent
justícia i tornant els tres punts a
qui els va guanyar al camp, on es
guanyen els partits.

Ismael Estupiñà Peig, president
CF Vilalba
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NOTICIES
BREUS
DERROTES DEL
PERELLÓ I DE
L’ASCÓ
Derrota del sènior de l’Handbol Club Perelló a casa contra
el quart classificat de Lliga
Catalana Femenina, el Club
Balonmano Granollers (2628). Tot i la derrota, “partidàs, lluitat fins al final i molt
disputat. El públic, animant
fins al final i orgullós de les
seves guerreres. Destaquem
les ganes i el gran treball de
tot l’equip. Malgrat els darrers
resultats, continuem ben
fortes i unides per aconseguir
el nostre objectiu”. Per la seua
part, l’Ascó també va perdre,
va ser a la pista del Vilamajor,
per la mínima, 19-18. La bona
reacció de la segona part no
va tenir premi amb una remuntada que les riberenques
van buscar.

TRENCACIMS
PAÜLS DE RÈCORD
La setena edició de la Trencacims Paüls arriba carregada
de novetats i rècord d’inscripcions. Un mes abans de la
competició es van tancar les
inscripcions de l’Ultra Marató,
amb 283 corredors, i la Mitja
Marató amb 210. I la xifra
actual està entorn els 750
corredors, sumant de la resta
de modalitats. Rècord absolut
de la competició.Una de les
novetats és que la Trencacims
Paüls passa a ser de tres
dies, respecte als dos d’altres
edicions. Serà els propers 5, 6
i 7 d’abril.

VOLEI ROQUETES
Important victòria del sènior
masculí, contra el Sandor Cornellà, que juntament amb els
resultats de la resta de partits
de la jornada, fan que aconsegueixi una de les places per
disputar la fase final. El juvenil
masculí guanya a casa per
3-0 contra el CV Sant Adrià.
El juvenil i el cadet femení
van perdre al camp del CV La
Palma (3-1 i 3-0). El pròxim
cap de setmana només jugarà
el sènior masculí, la resta té
jornada de descans.

POLIESPORTIU
El CB Cantaires Tortosa L’Amposta Lagrama es
s’allunya de la salvació retroba amb el triomf
L

E

l Cantaires Tortosa va caure
a la pista del Sant Cugat
Negre per un contundent
72 a 51. Era un rival directe
en la lluita pel descens. La
permanència és gairebé
impossible.

L’equip tortosí va anar de més
a menys. I el partit es va decidir
després del descans, quan els locals van passar per sobre.
Finalment, dir que el dia 4 d’abril, a
l’Ajuntament, hi ha un acte commemoratiu dels 50 anys del club.

’Amposta “Lagrama” es
retroba amb la victòria tres
setmanes després. Va guanyar
a Lleida 17-30.
Les jugadores de Mateu Castellà no van fallar a la pista del
cuer, l’Associació Lleidatana
que ja han perdut la categoria
fa algunes setmanes. No va ser
un partit trampa perquè les ampostines van jugar amb intensitat i al descans ja guanyaven per
8-15. Al final, 17-30 i onzena
victòria.
Cap de setmana vinent jornada
de descans. Proper partit, darrer
a casa, dissabte dia 30 contra
el BFIT ANTS MUCHOTICKET
PUCHI.

RESULTATS CH AMPOSTA:
INFANTIL FEMENÍ
CH. Parets 21 – CH. Amposta 12
INFANTIL MASCULÍ
CH. Martorell 21 – CH. Amposta
29
ALEVÍ MIXT
Sant Martí Voramar 8 – CH. Amposta 8

El sènior femení
Nit d’emocions a la
Festa de l’Esport Aldeà comença amb victòria
L

E

ls esportistes aldeans van
viure la seua gran nit en la
festa de l’Esport.
15 edicions d’una gala que premia el sacrifici que realitzen durant la temporada en les diverses
modalitats esportives. El remer
Xavi Royo, en individual, i el Club

Patí l’Aldea, en grupal, van ser
escollits millors esportistes aldeans de l’any. També es van entregar mencions i reconeixements
especials. Tot plegat, va ser una
vetllada plena d’emocions i també de satisfacció perquè l’esport
aldeà batega amb força.

’infantil escolar del Centre
Esports Tortosa d’handbol
va perdre a la Canonja (22-18).
L’infantil femení va guanyar
l’Handbol Cooperativa Sant Boi
B per 25-15.
L’infantil masculí va vèncer amb
solvència a la pista del CH Sant
Andreu per 14-40. Ara queden
dues jornades emocionants per
mantenir el primer lloc.
El cadet femení va guanyar al
Montbui per 31-23 en un molt
bon partit, tot i les baixes.
El cadet masculí va imposar-se
amb claredat al Tarragona HC
per 28-44.
El juvenil masculí, amb només 7
jugadors, va caure a la pista del

Liceo Francés per 29-20.
Per la seva part, el sènior femení començava, a casa, la segona
fase, contra el CEH BCN Sants,
líder imbatut del seu grup (2623). Victòria molt important per
la bona feina i per la confiança
per als propers partits. L’equip va
jugar amb molta intensitat i va
demostrar les seues possibilitats.
Per últim, el sènior masculí va
perdre a la pista del Súria (3226). Després d’un primer temps
igualat, 16-14 al descans, a la
represa, l’eficàcia dels locals va
decidir, afegint-se al desencert
ebrenc que va comportar unes
distàncies que malgrat la reacció
final, no es van poder eixugar.

L’atleta Xavier Andreu, guardonat com a
millor esportista jesusenc de l’any
E

ls premis de l’esport
jesusenc van guardonar
per quint any a les entitats
i esportistes que han assolit
èxits durant la temporada,
en les seues respectives
modalitats i competicions.

Però també a tothom qui està
implicat, treballant per potenciar
l’esport al poble. El millor esportista jesusenc de l’any va ser Xavi
Andreu Ferrando, que es va penjar la medalla d’or en pentatló i
en la prova de 100 i 400 metres

tanques al campionat de Catalunya i Espanya. També van rebre
guardó el club cicloturista, Sisco
Paredes; a l’equip femení de pàdel de Jesús Sport, els corredors
José Fernández i Angel Borràs i
l’aleví del Catalònia.

esports
EQUIP DE LA SETMANA

EQUIP DE LA JORNADA

JOAQUIN CELMA

CE ARNES
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MARC VERNET

MOHA

(M Nova)

(R Bítem)
ESCODA
(Tortosa)

CAPI
(la sénia)

ALEIX
(Catalònia)

AURÉ

ERIC
(S. Jaume)

(Aldeana)
JOSEP
(Gandesa)
JAN

EDGAR

(Alcanar)

(Batea)

Ametlla-Perelló, més que en
algun partit de Segona divisió
B. Impressionant. Toni Calafat,
després del lio de la pancarta,
va parlar al camp fent el gol de
la victòria. I va sortir com els
toreros. No obstant, les va tornar a tenir amb el perellonenc
Eric i l’àrbitre va traure groga
a cadascun. Des del Perelló
hi ha indignació perquè creuen que per l’agressió, Calafat
mereixia vermella. La propera
temporada seguirà el lio.
· Una cosa mai vista: 13 equips
implicats per als descensos a
la segona catalana, veurem
resultats estranys en les últimes dues jornades, ja ho veuran.
· El míster Ramon Sancho. de
la Rapitenca B, no està con-

(Ametlla)

GERARD CID

GUILLEM NAVARRO

(Roquetenc)

(Ampolla)

PRIMERA I SEGONA EN OFF

TOP SECRET
· 500 espectadors en el partit

FAGES

· Partits claus per a la Rapitenca

tent del comportament del
seu equip contra el Batea.
“L’actitud és la regla número 1
i no vam tenir-ne”, em diu.
· Vist per a sentència. L’Ascó
renunciarà a la categoria i encara no sé sap on competirà
i, segons on ho faci, com pot
afectar a les competicions.
· El Móra la Nova portava 4
mesos sense guanyar i en
acabar el partit al Vendrell el
cor del míster Nando anava a
mil. Va trigar 4 minuts en entrar al vestidor per l’emoció i
la tensió. El dissabte a Vendrell hi havien 60 aficionats
del Móra la Nova, més que del
Vendrell.
· Això del porter de la Sénia,
Kevin, és increïble. Li han xiulat 10 penals i n’ha parat 6, un
va anar fora i sol 3 gols encai-

Celebracions al vestidor de l’Ametlla, després del triomf de dissabte.

xats.
· ¿Per què alguns jugadors
ebrencs quan van per algun
camp de Tarragona juguen
amb por i no posen la mateixa intensitat?.
· Arriba el play Off per l’ascens a 3a: Arnes, Amposta,
Ebre Escola i Benissanet el jugaran. Començarà el següent
setmana. La resta d’equips
faran la Copa amb dos grups.
· A Gregorio ‘Yoyo’ o el van
cessar per ser baixet o d’Albacete. Però no per ser mal
entrenador. En tres partits no
és valorable. El vestidor va
decidir sobre un entrenador
que ha estat en 11 equips de
3a divisió i en un de segona
B?. Ell volia que l’equip estés
millor i que entrenés 4 vegades a la setmana.

en les properes jornades: Gavà
i Borges per després rebre al
lider Viladecans, molt difícil la
salvació però no impossible.
· La Federació ha d’estudiar el
pla de competicions. Candidats a la promoció, com l’Ampolla o el Catllar, no tenen en
la seva ment ascendir.
· Rebel·lió dels cuers: Vila-seca
i Torreforta van donar guerra a
l’Ampolla i Gandesa. I el Reddis
va guanyar a Camarles,
· Diumenge, l’Ulldecona va
perdre 6-1, al camp d’un gran
líder, el Valls. En la propera jornada afronta un partit amb doble valor, amb el Móra la Nova.
· La Sénia es va recuperar a La

Pobla (2-3), tot i les sis baixes
i un arbitratge complicat, amb
dos penals rigorosos.
· La Sénia té el pitjor calendari
dels tres equips ebrencs que
volen fugir de la zona compromesa per les compensacions:
Tortosa, Gandesa, Ampolla,
Canonja, Catllar, Camarles,
Valls, Móra Nova i Ulldecona.
El Móra la N: Reddis, Pastoreta,
Amposta, Torreforta, Vilaseca, Riudoms, La Sénia i Pobla.
Ulldecona: Mora la Nova, Vendrell, Reddis, Pastoreta, Amposta, Torreforta, Vilaseca, Riudoms i La Sénia. Aquest és el
meu pronòstic per a la jornada
34: Móra la Nova 46 punts, Ulldecona 45 i La Sénia 44.

TERCERA EN OFF
· El Perelló va a per totes. Primer va ser el fitxatge de Dani
Sáez, del camarles, que porta ja
4 gols i la setmana passada es
va fitxar a Xavi Anell (Rapitenca)
i l’argentí Walter (exCambrils).
Més un Jack Cid, que ja recuperat de la seva lesió, ja porta
13 dianes. Li queden aquests
partits: R-Bítem, la Cava, Flix,
Rapitenca B, Santa Bàrbara, Aldeana, Sant Jaume, Batea i Godall. Màxim que crec que pot
aconseguir són 63 punts. Però
jo aposto que en seran 60.
· El Batea va posar la directa
per a l’ascens, porta nou jornades invicte. És el segon millor
equip de la segona volta, amb
22 punts. El segueix el Jesús i
Maria amb 16. Els propers rivals:

Santa Bàrbara, Aldeana, Sant
Jaume, Masdenverge, Godall,
Corbera, Jesús i Maria, Perelló
i Olimpic. Possibilitats de ser
campió: 75%. Punts possibles
67/66.
· El Catalònia va com una
moto. Últimes 8 jornades,
només una derrota. Li queden aquests partits: Alcanar,
Roquetenc,
Masdenverge,
Ametlla, R-Bítem, la Cava, Flix,
Rapitenca B i Santa Bàrbara.
La meva aposta és que farà 59
punts.
· Edu Albacar ja porta 8 gols i
és el segon artiller de l’equip
sent defensa. És un crac i ho
demostra ajudant a l’equip del
seu poble gairebé ja en cada
partit.
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gastronomia

MOUSSE
DE XOCOLATA

INGREDIENTS
•

•
•
•
•

200 grams de xocolata
per a postres o xocolata
per fondre.
6 cullerades de sucre
30 grams de mantega
sense sal.
4 ous grans
aigua

PREPARACIÓ:
Començar per separar les
clares dels rovells dels ous, i
a picar la xocolata finament.
Batrem les clares d’ou amb
una mica de sucre de tal manera que es vagi creant una
consistència dura, i afegirem
el sucre restant als rovells
dels ous. Ho batrem fins a
obtenir una consistència espumosa. Després de picar la
xocolata, afegirem la man-

tega i l’aigua i ho posarem al
bany maria. Quan la xocolata
s’hagi fos, afegirem la barreja
feta amb les clares dels ous,
remenant tot insistentment
fins a aconseguir una barreja
homogènia. Posarem la mousse en copes i ho deixarem refreda una mitja hora abans de
posar-ho a la nevera durant 3
hores abans de servir.

serveis
I M M O B I L I À R I A

SOLAR EN
VENTA
CON PROYECTO
POSIBILIDAD
DE PERMUTA
C/ ST. MADRONA ,
7 (RIBARROJA)
PARA CONSTRUIR
7 VIVIENDAS,
10 PARKINGS,
1 LOCAL COMERCIAL
DE 123 m2

TEL.
607.20.80.20
fgh@latecla.net

ES LLOGA
PÀRQUING:
plaça, 1 d’Octubre
(antiga Joaquin Bau)
de Tortosa

639 594 527

TÈCNICS
TITULATS
EN JARDINERIA

/ /

PERDUDA
CACATÚA ALBA
AMB ANELLA
TANCADA.

- Podes, gespa, escarificacions, control
de plagues (palmeres
i altres), optimització
del reg, rocalles, etc...

Zona de Jesús,
Tortosa, “al canalet”
si algú l’ha trobat
o sap alguna cosa,
posis amb contacte
amb Maria Consolació

PRESSUPOSTOS
DE NOVA CREACIÓ
DEL SEU JARDÍ
I/O MANTENIMENT SENSE
COMPROMÍS

699 972 815
ES GRATIFICARÀ

Som PROFESSIONALS amb TITULACIÓ
acadèmica, ASSEGURANÇA de responsabilitat civil, carnet
i CERTIFICAT d’aplicador de productes
fitosanitaris, pla d’higiene i SEGURETAT al
treball en vigor.

TEL. 615 24 66 99
www.florestajardineria.com

florestajardi@hotmail.es

S E R V E I S

/ /

R E L A X

VOLS ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu
espai privilegiat de
PUBLICITAT
977 279 290

ENCUENTRA
TU PAREJA

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

DE VIDA MEDIANTE
PRESENTACIONES INDIVIDUALES, TRATO
EXCLUSIVAMENTE
PERSONALIZADO

695 410 052
WWW.YOTOO.ES

-OFICINATORTOSA · REUS
TARRAGONA
VENDRELL
VILAFRANCA
PENEDES

COMPRO
VEHICLES,
MOBLES
I ESTRIS
ANTICS.
PAGAMENT
AL COMPTAT

691 30 2 2 41

OFERTa
TORTOSA
MASAJES
CAMILLA
DEPORTIVOS,
ERÓTICOS 20€
TODOS LOS DIAS
10H A 20H

643 766 439

MAESTRO BACEKU

CATALANA

Auténtico vidente, curandero, espiritualista.
Con poderes naturales y enorme experiencia
en todos los campos de la alta magia africana.
Dotado de don hereditario, ayuda a resolver diversos problemas.
Mal de ojo, recuperar pareja y atraer a personas queridas, divorcios,
impotencia sexual, trabajo, negocios, juicios, suerte, amor, problemas
familiares, atraer clientes, etc...

INDEPENDIENTE
3 MASAJES
COMPLETOS CON
BEBIDA 50€
DISCRETO
Y BUEN TRATO

MAESTRO BACEKU HACE MILAGROS Y ARREGLA CASOS MUY
DESESPERADOS CON RAPIDEZ Y EFICACIA EN 4 DÍAS, RESULTADOS 100%.
POSIBLE DESPLAZAMIENTOS Y TRABAJOS A DISTANCIA.
.TODOS LOS DÍAS DE 9 A 21H.

XXX XXX XXX

617 888 344
àries

taure

21/03 al 20/04

21/04 al 21/05

Felicitats! El Sol
entra al teu signe
i amb ell arriba la
Primavera i l’inici
de l’any Astrològic.
Poses energia en
conservar patrimoni i
incrementar el nivell
d’ingressos.

balança
24/09 al 23/10
Assumptes patrimonials i de fills, sembla
que entren en certa
tibantor. Compte
amb la impaciència que pot donar
l’aspecte tens entre
Venus i Mart. Pensa
que és temporal.
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cranc

lleó

02/05 al 21/06

22/06 al 23/07

24/07 al 23/08

El Sol ja avança per la
teva Casa XII i entres
en un període d’obligada introspecció.
D’aquí al teu aniversari podràs anar
tancant temes que
queden pendents de
solució.

Mercuri és al costat
de Neptú i t’inclina
a veure les coses
d’una manera poc
objectiva i errar en
les teves conclusions. Deixa passar
uns dies per veure-hi més clar.

Es donen les bases
per establir acords
amb persones amb
les quals hi havia
friccions. Sobretot
pel que fa a la parella. Possibles inicis
professionals amb el
Sol al Mig Cel.

El Sol entra a Àries i
reps un bon aspecte
que fa que estiguis
més actiu. Hi ha
coses que no fas
bé, en relació a la
parella, però et
costa admetreho.
Reflexiona-hi.

Qüestions de parella,
o que tenen a veure
amb els fills i que
semblaven resoltes o
oblidades, retornen
per posar-se damunt
la taula i parlar-ne,
amb Mercuri retrògrad.

escorpí

sagitari

capricorn

peixos

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

L’aspecte facilitador
de Mart amb Plutó,
el regent del teu
signe, fa que estiguis
assolint alguns reptes importants per
a tu. Especialment
pel que fa al sector
laboral.

Si ets dels darrers
dies del signe,
reps una dosi extra
d’energia, per part
de Júpiter, a Sagitari.
Si creies que no hi
havia res a fer, pot
sorgir l’oportunitat
esperada.

Saturn, Plutó i el
Node Sud, en conjunció, indiquen que
toca ser responsable
i no repetir errors del
passat. Mira enrere
per comprendre on
has de rectificar el
rumb.

Venus al costat de
Lilith, inclina a una
etapa de coqueteig,
de jocs passionals.
Si la teva vida
sexual passava per
una etapa avorrida,
pot reviure amb
nous estímuls.

Amb el Sol, transitant pel sector
econòmic, prens la
iniciativa per resoldre
qüestions materials.
Mercuri conjunt a
Neptú, fa que el
nivell de percepció
sigui molt elevat.

bessons

verge
24/08 al 23/09

Secció patrocinada per:

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

SEGELL INFOPARTICIPA
A LA TRANSPARÈNCIA
EN LA COMUNICACIÓ
L’ALDEA

100 %

L’Ajuntament de l’Aldea ha rebut per tercer any consecutiu,

ALCANAR

100 %

L’Ajuntament d’Alcanar va obtenir un 100% de puntuació,

AMPOSTA

96,15 %
En aquesta edició l’Ajuntament d’Amposta ha millorat el

LA RÀPITA

90 %

L’alcalde de la Ràpita, Josep
Caparrós, va recollir el Segell

CAMARLES

87 %

L’Ajuntament de Camarles ha
renovat el Segell ‘Infoparticipa’.

el Segell INFOPARTICIPA, premi
a la transparència informativa.
“És el segon cop que la nostra
administració municipal assoleix
el 100% de transparència en la
informació que es posa a disposició de la ciutadania”. L’any
passat l’Aldea va ser l’únic municipi de la demarcació en assolir
aquest nivell; “enguany, ens ha

acompanyat Alcanar”. Des de
l’Equip de Govern, “agraïm l’esforç i la implicació de la Regidoria de Participació dirigida per
Simon Falcó, així com la tasca de
tots els funcionaris que ho fan
possible. Hem apostat sempre
per la democràcia participativa
i la màxima transparència Informativa”.

“l’únic de la comarca del Montsià i un dels 32 de tot el país”.
L’alcalde, Joan Roig, va recollir
el segell. L’Ajuntament d’Alcanar
“ha treballat intensament els últims tres anys amb l’objectiu que
l’administració funcione amb la
màxima transparència i que totes les persones puguen accedir
a la informació sobre l’acció de

govern i els serveis que presta el
consistori de manera útil i eficient. Ens sentim molt orgullosos.
Esquerra sempre ha procurat la
màxima transparència en la política municipal, reprenent la idea
d’un polític local d’Esquerra de
l’època de la República que deia
que les parets de l’Ajuntament
han de ser de vidre”.

percentatge assolit en les edicions anteriors (que l’any 2018
havia estat el 94,23%), pujant
fins al 96,15%, donant resposta
positiva a 50 dels 52 indicadors.
El segell el van recollir, la setmana passada, el regidor de
Noves Tecnologies, Transparència, Eficiència i Sostenibilitat
Energètica, Pau Cid, juntament

amb el regidor de Mitjans de
Comunicació i Festes, Ramon
Bel.
Un reconeixement atorgat pel
Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania
Plural de la Facultat de Ciències
de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Infoparticipa.
L’alcalde va agrair públicament
la implicació dels treballadors
municipals per aconseguir la
distinció i va afirmar que “ens
sentim molt satisfets de la fita
aconseguida, que ens empeny
per seguir treballant intensament per aconseguir arribar al
100% d’indicadors assolits”.

El regidor de Transparència,
Àlex Cervera, per la seua banda, va recordar que durant el
mandat s’ha passat d’un 30%
al 90% actual i va agrair la coordinació de les diferents àrees municipals per aconseguir
aquesta millora per la transparència informativa i les bones
pràctiques”.

Amb un 87% de compliment dels
52 indicadors avaluats, Camarles
millora en gairebé un 4% el seu
percentatge de l’edició anterior.
L’alcaldessa, Sandra Zaragoza va
recollir el guardó. “L’aposta per
la transparència d’aquest Ajuntament és clara i inequívoca.
Treballem dia a dia i de forma incansable per millorar i ampliar la

informació que tenim al web municipal per tal de permetre l’accés
de la ciutadania a totes les dades
que els puguin interessar”. La regidoria de Promoció Econòmica
i Comunicació, Bàrbara Curto,
“aquest distintiu és una garantia
que l’Ajuntament treballa per donar una informació transparent i
transversal a la ciutadania”.

