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«No esteu sols!»
Clam unànime de suport als investigats de Roquetes en la causa de l’1-O

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

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

www.mesebre.cat
dins l’apartat: opinió

E

ns entusiasmen les bones
notícies, sobretot aquelles
que superen l’escepticisme
davant del qual es consideren
reptes “impossible” de superar.
Està clar que la investigació és
un instrument clau per al progrés de la humanitat i que cal
donar tot el suport necessari.
Un exemple que ens ho demostra és la investigació oncològica
que destaca el Myc com un gen
clau per als malalts de càncer,
deixant palesa que la investigació és un instrument clau per al
progrés de la humanitat, una via
única per augmentar la supervivència en càncers en els propers
anys, i d’aquesta manera, frenar
la malaltia.
La paraula, impossible, no hauria
de formar part del nostre vocabulari... Un esdeveniment X amb
probabilitat ZERO? No, no ho
compro!
Fa gairebé 20 anys que la Dra.
Laura Soucek va començar a
desenvolupar l’ambiciosa idea
i, aquests dies, Soucek i el seu
equip d’investigadors del Vall
d’Hebron Institut d’Oncologia
(VHIO) han aconseguit desenvolupar aquest nou tractament,
que s’ha provat amb èxit en ratolins i que esperen provar en

fase d’assaig clínic en éssers humans el 2020, per inhibir aquest
gen que causa, entre d’altres, el
càncer de pulmó més agressiu
i el desenvolupament de la majoria de tumors. La importància
d’aquest gen, en el desenvolupament del càncer, és coneguda
des de fa molt de temps sent un
pilar fonamental per al desenvolupament de la malaltia, d’aquí la
importància d’aquesta inhibició
de Myc que té el potencial d’ata-

car les cèl·lules canceroses a
través de diferents mecanismes.
Primer, bloqueja la proliferació
cel·lular i limita el creixement tumoral. Segon, impedeix la seva
actuació en el metabolisme de
la glucosa, lípids i formació de
noves estructures de la cèl·lula, i
afecta el creixement i la supervivència cel·lular. I, finalment,
facilita que les cèl·lules tumorals
siguin detectades i atacades pel
sistema immunitari.

Sens dubte, un dels grans obstacles amb què s’ha trobat la
Dra. Soucek al llarg del desenvolupament d’Omomyc ha estat
la superació de l’escepticisme,
dels qui consideraven reptes impossibles de superar. Una a una
s’han superat les diferents etapes
de desenvolupament del medicament, demostrant la seua viabilitat i apropant-se cada vegada
més l’aplicació a la pràctica clínica. Impossible? Això que vol dir?

a portada
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ACTUALITAT
L’alcalde Paco Gas i dos dels investigats per l’1-O a
Roquetes es van acollir dilluns al dret a no declarar
L

’alcalde de Roquetes,
Paco Gas, el regidor
d’ERC, Francesc Ollé, i Ivan
Garcia, treballador municipal,
es van acollir al seu dret
de no declarar davant del
jutge que els investiga per
presumptes delictes de
sedició, malversació de fons,
desobediència i calúmnies.
També va comparèixer el segon
tinent d’alcalde, Josep Codorniu, del PDeCAT, que només va
contestar les preguntes de la
seva advocada. La lletrada de
Gas, Ollé, i Garcia, Anna Nadal,
va justificar que no van tenir
temps suficient per preparar a
dret les defenses –van rebre la
causa dijous de la setmana passada- i no descartava que els
seus defensats prestin declaració voluntària més endavant, un

cop revisades les actuacions.
Gas, Ollé, Garcia i Codorniu
van rebre l’escalf de desenes
de persones abans d’entrar als
jutjats. Entre crits de “no esteu
sols”, els quatre investigats van
entrar al jutjat.
D’altra banda, la defensa de
Joan Hierro, veí de Roquetes
investigat en la causa de l’1-O
per formar part d’una mesa
electoral del referèndum, demanarà l’arxivament de la causa per un presumpte delicte de
desobediència contra els cossos Policials. Hierro, acompanyat per Paco Gas, els regidors
Sisco Ollé i Josep Codorniu,
així com el treballador municipal Ivan Garcia, va declarar el
dimarts. El jove fou citat com
a investigat per figurar en un
atestat de la Guàrdia Civil amb

L’alcalde de Roquetes, Paco Gas, amb el diputat al Congrés, Ferran Bel.

una imatge “al costat d’una
urna” l’1-O. “No hi ha cap de-

TORTOSA, AMPOSTA I ALCANAR

lictes: es persegueixen idees”,
va dir el seu advocat. Dimarts

també van declarar dos agents
dels Mossos.

ELS PROPERS

Requeriment per retirar la pancarta Caparrós i Salvadó,
dels presos i també altres símbols citats per dimecres
L

’Ajuntament de Tortosa
ha retirat la pancarta
amb el lema ‘Llibertat presos
polítics’ i els llaços grocs que
penjaven de la façana de
l’edifici consistorial d’acord
amb el requeriment de la Junta
Electoral.
Dilluns a la tarda, aquest òrgan va
donar dotze hores al consistori perquè despengés els símbols
arran d’una denúncia de l’agrupació local de Ciutadans. La formació taronja s’havia queixat que
la pancarta era “partidista” i que el
consistori incomplia les resoluci-

ons que demanaven “garantir la
neutralitat dels edificis públics en
període electoral”. Fonts municipals han explicat que el consistori
ha retirat els símbols però que es
tornaran penjar després dels comicis. Així mateix, l’ajuntament
d’Amposta ha retirat, aquest dimecres, els llaços grocs i les pancartes a favor dels presos i exiliats
de les façanes dels edificis consistorials, després de rebre l’ordre de
la Junta Electoral de Zona arran
de la denúncia del PP. Per últim,
l’Ajuntament d’Alcanar també ha
rebut, aquest dimecres, un re-

queriment per retirar la pancarta
en favor dels presos que penjava
de la balconada de la façana de
l’edifici consistorial. La denúncia
l’ha presentat l’entitat Aixeca’t-Levántate, una organització de “voluntaris” que, entre d’altres, creen
“grups de treball d’acció” per retiren llaços grocs dels carrers. El requeriment d’Alcanar també indica
que s’ha de traure altra simbologia
independentista dels dos accessos del municipi, cartells polítics
“de caràcter anticonstitucional”,
adhesius amb l’estelada “presents
a tot el poble” i llaços grocs.

I TAMBÉ A JESÚS...

oneja.
La Junta Electoral va reiterar la
doctrina establerta per a aquests
casos en els acords 13 i 20 de
maig de 2015, 10 de setembre
de 2015 i 24 de novembre de
2017, confirmada per sentència
de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Suprem (secció 6ª), de 28 d’abril.
Es va acordar instar a l’Alcalde

Pedani de l’Entitat Municipal de
Descentralitzada de Jesús, a fer
retirar els símbols denunciats de
la carretera C-12 a la brevetat
més gran possible, abans de les
12 hores de la notificació de la
ressolució. Per tant, un altre cas
afegit als anteriors i que en el
moment del nostre tancament
és el darrer conegut però podria
no ser el darrer que sorgeix.

La denúncia presentada pel
Partit Popular a Tortosa per
l’exhibició de símbols ideològics o partidistes a edificis i
espais públics davant la Junta
Electoral, va motivar el requeriment a l’EMD de Jesús perquè
retiri de l’encreuament de la
carretera C-12 l’estelada que hi

L

’alcalde de la Ràpita, Josep
Caparrós (a la foto), i el
primer tinent d’alcalde, Albert
Salvadó, estan citats per al
proper dimecres, 3 d’abril,
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
va arribar després que el jutjat
hagi acceptat a tràmit la petició
de la Fiscalia de Tarragona.
El ministeri públic havia demanat 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.

4

tortosa

DIARI MÉS EBRE • divendres, 29 de març / 2019

ECONOMIA

JOVENTUT

NOTÍCIES
BREUS

Les finances municipals 30 equips als Jocs
consoliden la milllora Populars Escolars
E

l resultat de la liquidació
pressupostària
corresponent al 2018 a
l’Ajuntament de Tortosa
consolida la millora de les
finances municipals dels
últims anys.
Les dades situen el resultat pressupostari ajustat en 2.904.131
euros i el romanent de tresoreria per a despeses generals,
en 6.061.513 euros. Una altra de
les dades destacades és la que
fa referència l’amortització de
préstecs, que va pujar durant tot
l’exercici a 4.082.401 euros. El
govern municipal ha continuat
amb la línia per reduir l’endeutament “per deixar un Ajuntament
sanejat i amb capacitat per ge-

E

nerar serveis i noves obres en el
futur”. I el període mitjà de pagament a proveïdors (PMP) se situa
en un llindar molt baix, de 19,26
dies al final del 2018. L’alcaldessa, Meritxell Roigé també ha
recordat que els bons resultats
es fan quan no només no s’han
apujat els impostos, sinó que
ha disminuït la pressió fiscal als
contribuents.

SANITAT

l pavelló de Remolins
acollirà aquest dissabte
la disputa dels primers Jocs
Populars Escolar de Tortosa.
Aquesta primera edició comptarà amb la participació de trenta
equips, que representaran cadascun dels centres educatius
de la ciutat. Es tracta d’una iniciativa que vol fer extensius a
l’alumnat de Tortosa els valors
que promouen els World Sports
Games, que tindran lloc a Tortosa i a altres poblacions del
territori del 2 al 7 de juliol. Uns
valors que volen aconseguir un
model esportiu saludable, la inclusió i la cohesió social a través
de l’esport, i el foment dels valors esportius, personals i de res-

CANDIDATURA
DEL PSC

ponsabilitat comunitària. A més,
compten amb un component
inclusiu i d’igualtat en diferents
capacitats, ja que seran presents
tots els centres de la ciutat, inclosos els d’educació especial.
Durant les setmanes prèvies,
els equips que formaran part
d’aquests primers jocs han estat
preparant la competició als centres. Cal recordar que es tracta
de combinats de vuit components, de 3r i 4t de primària, i
que tenen la característica que
són equips mixtos, amb quatre
nois i quatre noies.
Els jocs s’articulen amb tres modalitats esportives populars: el
‘mate’, l’atrapa-pilota i la pilota-diana.

L’HORA DEL
PLANETA, DEMÀ
DISSABTE

CULTURA

Reclam per al retorn
Actes per recordar la
dels serveis a Ferreries figura de Ricard Salvat
E

ls grups de l’oposició a
l’Ajuntament de Tortosa,
presentaran al proper ple
propostes per recuperar els
serveis d’atenció primària
que s’han traslladat al CAP
de Roquetes, en detriment
del CAP Baix Ebre, al barri de
Ferreries.
Cal dir que l’alcaldessa, Meritxell
Roigé, ja va reaccionar mostrant
la seua disconformitat a l’anunci que va fer el departament de
Salut al respecte. Tornant a les
propostes de l’oposició per al
proper ple, en matèria de salut
els anticapitalistes denunciaran
el “deteriorament del servei de

FERRAN BEL: “NO
RESPONDREM PER
CAP ALTRA
REPÚBLICA QUE
NO SIGUI LA
CATALANA”
La candidatura de Junts per
Catalunya ha donat a conèixer
els membres de la llista a les

D

transport sanitari”. Els socialistes, per la seua part, també volen
que es reparin els parcs de salut
del municipi, “actualment molt
deteriorats”, mentre Movem vol
que s’implanten mesures per
frenar el despoblament a l’Ebre.
La CUP reclamarà que s’apliquen
mesures concretes per crear un
parc d’habitages públics.

iversos actes culturals
recordaran, avui divendres
i diumenge, la figura de Ricard
Salvat.
Ho faran coincidint amb el dècim
aniversari de la mort, per destacar-ne la contribució cultural al
país especialment pel que fa a
l’àmbit teatral. Els actes previstos
començaran divendres 29 amb
la presentació de dos llibres que
recullen alguns textos personals
de Salvat. La presentació tindrà
lloc a partir de les 17.30 h, al saló
de plens de l’ajuntament. Els actes continuaran diumenge 31,
a les 12.30 h als Reials Col·legis,
amb un espectacle poètic, musi-

generals. Ferran Bel, número 2
pel Congrés, i Hèctor López Bofill, cap de llista pel Senat, han
denunciat la situació de presó
preventiva en què es troba Josep Rull i els altres líders polítics i socials. Bel ha destacat la
transversalitat de Junts per Catalunya, valorant la trajectòria i la
feina feta durant els darrers anys,
tant al Congrés com al Senat. Ha
reivindicat Junts per Catalunya

com la única candidatura útil i
d’estricta obediència catalana:
“la nostra veu serà decisiva per a
treballar pels catalans i catalanes,
sense renunciar a exercir el dret a
l’autodeterminació i lluitar per la
llibertat dels presos polítics i exiliats”. “Junts per Catalunya és el
vot útil contra el tripartit ultra de
dretes i per combatre la repressió que el país pateix per part de
l’Estat”.

L’Assemblea de l’Agrupació
Local del PSC de Tortosa ha
aprovat la candidatura que
acompanyarà a Enric Roig a
les eleccions municipals. El
candidat s’ha envoltat “d’un
equip transversal, de més de
35 persones, que conformen
una llista molt renovada, amb
gent treballadora, emprenedora i compromesos amb
Tortosa i que tanca el tortosí
Catedràtic en Filosofia del
Dret, Josep Joan Moreso”.
D’altra banda, en un comunicat, el PSC Tortosa exigeix
“solucions per l’incompliment
del nou contracte de neteja”.

cal i teatral.
Ricard Salvat (Tortosa, 1934) va
ser dramaturg i director teatral,
entre altres facetes culturals, i
un dels noms de referència del
teatre català de la segona meitat
del segle XX, a seua llarga trajectòria el va fer valedor de diversos
premis i reconeixements, com la
Creu de Sant Jordi, al 1996.

Ferran Bel.

Diversos punts emblemàtics
de Tortosa es quedaran a
les fosques aquest dissabte,
coincidint amb L’hora del
Planeta. D’aquesta manera, la
ciutat se suma un any més a
la crida del Fons Mundial per
a la Natura (WWF) per conscienciar la ciutadania de les
conseqüències que provoca el
canvi climàtic. L’acció es durà
a terme durant una hora, en
més de 17.000 monuments
de gairebé 200 països de tot
el món. En el cas de Tortosa,
es deixaran sense il·luminació
el pont de l’Estat, el castell de
la Suda i la façana de l’ajuntament, entre les 20.30 i les
21.30 h.

DIA MUNDIAL DEL
TEATRE
El 27 de març fou el Dia
Mundial del Teatre, i l’Escola de Teatre Municipal de
Tortosa va voler commemorar
la jornada amb el musical de
proximitat “Una funció de
pel·lícula”. L’espectacle es va
representar en dos passes. I,
en l’estrena de l’obra hi van
assistir unes 500 persones
que van gaudir de l’espectacularitat de la representació
teatral.

amposta
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JOVENTUT
El Fòrum Jove, un espai idoni per
poder orientar el futur professional
F

ins a 22 universitats de
tot Catalunya, Andorra
i Castelló mostren els
seus estudis al 4t Saló de
l’Ensenyament de les Terres,
dins del #FòrumJove19, que
té lloc des de dimecres i fins
demà dissabte.
La Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Autònoma
de Barcelona, la Salle, l’Institut
Químic de Sarrià, la Universitat
Abat Oliba, la FUB Universitat
de Manresa o la Blanquerna són
algunes de les universitats que
per primer cop s’han sumat a
les que ja han participat en anteriors edicions com la Uned,

la UOC, Euses, la URV-Campus
Terres de l’Ebre o la Universitat Jaume I de Castelló. “El que
pretén el Fòrum és ser un espai
de trobada on els joves puguin

trobar totes les opcions de les
quals disposen i rebre assessorament per part de professionals
per orientar el seu futur”, diu l’alcalde Adam Tomàs.

SOCIETAT
El Festival FoodTrucks d’Amposta
s’ampliarà a dos dies, 6 i 7 d’abril
P

rop d’una vintena de
caravanes de menjar, deu
tipus de cerveses artesanes a la
Fira de la Cervesa Artesana, el
Mercat Vintage i el CraftyDay,
una concentració de vespes
clàssiques i exposició de Harley
Davidson i de cotxes clàssics,
exhibicions de circ i moltes
activitats més ambientades en
l’estètica dels anys 60 ompliran
els dies 6 i 7 d’abril el Parc dels
Xiribecs d’Amposta.

Serà dins la tercera edició del
Festival FoodTrucks d’Amposta que enguany arriba amb una
gran novetat: s’allarga a dos dies.
“Teníem moltes demandes de
persones que en dissabte no podien participar i ens demanaven
que ho ampliéssim a diumenge”,
assenyala l’alcalde, Adam Tomàs,
posant en valor que Amposta
va ser un dels primers municipis
ebrencs en organitzar una activitat com aquesta.

NOTÍCIES
BREUS
PREVENCIÓ DE
ROBATORIS
L’Inspector i Sots-Inspector de
l’Àrea Bàsica del Montsià dels
Mossos d’Esquadra van explicar, en el Consell d’Alcaldes
del Montsià, la problemàtica
actual dels robatoris a l’interior
de vehicles. Les dades indiquen que hi ha zones d’aparcament a llocs turístics o de
molta afluència de gent, on els
propietaris deixen a l’interior
dels cotxes objectes de valor a
vistes, fet que augmenta exponencialment la probabilitat
de que els lladres trien aquest
vehicle per robar-hi. Cal recordar, expliquen els Mossos, que
tots els robatoris que s’han
produït tenen com a denominador comú la existència d’objectes a vistes dins als vehicles.
Per tant, la proposta que van
traslladar als alcaldes és la de
posar un rètol a aquests espais
per tal de fer de recordatori
als propietaris d’autoprotegir-se. A banda, el propi cos de
Mossos d’Esquadra està duent
a terme una sèrie de protocols
i dispositius específics per tal
de reduir aquestes pràctiques i
recorden que som una comarca turística i que també, per
tant, cal autoprotegir-se de
qui vol aprofitar-se d’aquesta
afluència de gent per cometre
robatoris i no posar-los-hi fàcil.
Els responsables del cos de Policia de Catalunya també van
insistir que davant de qualsevol fet delictiu o sospitós en el
dia a dia de la ciutadania, es
recomana trucar al 112.

5

PROTECCIÓ
D’OLIVERES
MONUMENTALS
El grup socialista ha presentat una moció per demanar al
consistori ampostí que doni
suport a la proposta de llei
sobre la protecció d’oliveres
monumentals i mil·lenàries que s’està tramitant al
Parlament de Catalunya, a
instancia del PSC.

A ERREJON
LI AGRADA
AMPOSTA...
Sembla ser que l’idili amorós
entre la periodista ampostina
de la Sexta, Glòria Mena, i el
candidat a la presidència de
la Comunitat Autònoma per
Más Madrid, Iñigo Errejón,
cada cop cobra més força.
Van passar el cap de setmana junts, segons diversos
mitjans. La periodista, de 32
anys d’edat, viu a Madrid, on
treballa com a redactora per
a La Sexta. I, en els últims
mesos, ha substituït Cristina
Villanueva a l’informatiu del
cap de setmana. Mena va arribar a La Sexta el 2013. Amb
l’aparició de Podemos, va
deixar de cobrir la informació
d’Esquerra Unida per a ferho sobre la formació morada.
Llavors va conèixer a Íñigo
Errejón. (ebredigital.cat).

6
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NOTÍCIES
BREUS
CREIX EL CONSUM
DE TONYINA ROJA
El consum de tonyina roja a
l’Estat va a l’alça. Ho constata el grup Balfegó, que el
passat 2018 va comercialitzar
el 26% de les seves captures
al mercat espanyol, només
dos punts per darrere del
Japó, el principal consumidor del món. El país nipó va
concentrar un 28% de les
exportacions totals de Balfegó l’any passat, seguit per
darrere del mercat nacional
que ha superat els ingressos
provinents de les vendes als
Estats Units i se situa com a
segon mercat més important
de l’empresa.

ACTUACIONS A
L’AMETLLA
Una d’elles ha estat a la
zona del salt de l’aigua,
prop del port de l’Estany,
pel risc de despreniment
d’unes roques. En els últims
mesos, s’havien detectat
dues zones afectades per la
regressió i que podrien haver
acabat desprenent-se. Per
aquest motiu, una màquina excavadora ha retirat
aquesta setmana les roques
afectades. Els fragments
retirats s’han deixat sota del
talús, creant una barrera de
protecció per frenar l’embat
de l’aigua en els temporals.
El pas de persones pel camí
de ronda GR-92 en aquest
punt està assegurat amb una
barana protectora de fusta.
Una altra actuació han estat
els treballs per segellar el
sostre del Poliesportiu i així
evitar les filtracions d’aigua
de pluja.

EXPOSICIÓ A
L’ALDEA
Avui divendres dia 29 de març
a les 19.30 h a la biblioteca municipal, tindrà lloc la
inauguració de l’exposició el
patrimoni arquitectònic de
l’Aldea, amb treballs d’alumnes de l’Escola d’Arquitectura
de la URV.

POLÍTICA
Lluís Soler presenta la marca Enlairem Deltebre
“per seguir transformant el municipi”
E

nlairem Deltebre serà la
marca de la candidatura de
Lluís Soler a l’alcaldia.
Amb aquesta marca, l’alcalde intentarà renovar la confiança de
la ciutadania per tal de “seguir
transformant el municipi des de
la pluralitat i la transversalitat
que sempre han definit els projectes que he impulsat”, tal com
va remarcar l’alcalde i candidat a
l’alcaldia en la presentació de la
candidatura en un acte celebrat
al Centre Esportiu del Delta. Un
esdeveniment que, a banda de la
pròpia presentació de Lluís Soler
mitjançant una entrevista realitzada per la periodista Clara Tena,
també va servir per fer un balanç

de l’acció de govern, mitjançant
peces audiovisuals que recollien
les declaracions de més de 30
testimonis i que anaven introduint els joves presentadors de
l’esdeveniment: Maria José Navarro i David Capel.
Malgrat tota l’acció de govern
realitzada, el candidat a l’alcaldia, Lluís Soler, va detallar que
“ara és l’hora de mirar més enllà i
de marcar nous objectius a l’horitzó de Deltebre”.
Per aquest motiu, Soler va explicat que “em presento amb la
màxima il·lusió per seguir complint l’objectiu pel qual la gent
em va fer confiança: enlairar el
municipi que estimo”.

Dissabte va tenir lloc la presentació de la candidatura de Lluís Soler.

L’AMETLLA DE MAR

VINALLOP

Presó per a la banda
que robava a l’AP-7

El Govern es nega a
traure els bous de l’Illa

E

M

ls Mossos d’Esquadra
van iniciat dimarts un
dispositiu policial contra un
grup criminal especialitzat
en furts en àrees de servei
de l’autopista A-7 entre la
Jonquera i Múrcia, però
especialment a la zona del
Camp de Tarragona.
Els agents van fer una de les entrades a l’Ametlla de Mar, en un
domicili del passeig Marítim, on
van poder detenir una persona. La
policia va sortir de l’immoble amb
caixes, amb una gran quantitat
d’objectes provinents dels furts
que cometien en les àrees de servei. Segons La Cala Radio, també

LLEI D’OLIVERES
EN BENEFICI DEL
PAGÈS
Des de la delegació territorial
del Govern a l’Ebre s’ha traslladat al Departament d’Agricultura la necessitat d’aplicar
una moratòria d’arrencada
d’oliveres mentre es tramita
la llei de protecció dels arbres

es van fer registres simultanis a
l’Hospitalet de l’Infant, Mont-roig
i Reus. En total, es van produir sis
detencions que correspondrien
als màxims responsables de l’esmentat grup criminal.
El jutge ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança
per als sis detinguts.

algrat l’amenaça dels
ecologistes de denunciar
el Govern si no treu els bous de
l’Illa de Vinallop perquè estan
en risc espècies botàniques
protegides, el delegat del
govern a les Terres de l’Ebre,
Xavier Pallarés, ha refermat
la voluntat de mantenir-los,
esterilitzar-los i alimentarlos ja que, en cas contrari, i
en compliment amb la llei de
traçabilitat, caldria sacrificar
els braus.
L’entitat ecologista considera que
es tracta d’una activitat ramadera
i silvícola que prohibeix la normativa i demana que es treguin

els bous de l’illa perquè estan en
risc “els valors botànics” de l’espai, on hi ha “comunitats fluvials
de conservació prioritària” i espècies “molt rares i protegides
per la llei”, com és el lligabosc de
riu (Lonicera biflora). Pallarés, ha
refusat aquesta petició perquè
caldria sacrificar els animals. “No
permetrem que els bous s’hagin
de matar. Els bous fa vint anys
que estan allí i es mengen les
plantes si no tenen altre menjar.
De cap manera, volem més imatges d’animals morts o famèlics”.
Xavier Pallarés ha negat que s’estigui creant cap infraestructura
ramadera a l’Illa de Vinallop.

monumentals al Parlament,
però el delegat Xavier Pallarés
ha remarcat que un aspecte important contra l’especulació i
l’espoli passa per “incidir en els
propietaris” que la nova normativa ha de ser “una oportunitat i
no una amenaça” per a la viabilitat dels seus cultius. La nova
llei, ha defensat, ha d’incloure
compensacions per un treball
de producció limitat a la tradició

i al respecte i cura dels arbres
patrimonials. “Els pagesos han
de conrear amb unes característiques extraordinàries perquè no
poden treballar com en extensiu,
on es controlen les despeses de
producció, ni utilitzar màquines
vibradores ni altres elements de
l’agricultura moderna. Hem de
protegir els arbres i que els propietaris tinguin compensació pel
treball”.

Xavier Pallarés, delegat del Govern.

especial
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SALUT
Programa de suport de nutrició
i dietètica als equips d’atenció
primària Tortosa Est i Tortosa Oest
A

quest mes de març s’ha iniciat un
programa de suport de nutrició i
dietètica als equips d’atenció primària
(EAP) Tortosa Est i Tortosa Oest per a
l’assessorament nutricional orientat
tant a la promoció de la salut com a la
prevenció i el tractament de malalties
cròniques prevalents.
Amb el suport assistencial i formatiu d’una
dietista nutricionista del Servei d’Endocrinologia de l’Hospital de Tortosa Verge de
la Cinta el programa pretén, d’una banda,
incrementar els coneixements i les habilitats dels professionals d’atenció primària (AP) i, d’una altra banda, millorar l’accessibilitat de la població per tal com l’AP
és el nivell assistencial més proper.
Així mateix, la dietista prestarà atenció
directa individual o grupal a les persones
amb les patologies següents: obesitat,
hipertensió, dislipèmia, intoleràncies alimentàries, hiperuricèmia, insuficiència
renal, disfàgia i ictus.

En un principi, la dedicació de la dietista nutricionista serà d’un dia, els dijous,
en setmanes alternes. En funció de les
necessitats, la Gerència Territorial Terres
de l’Ebre valorarà ampliar la dedicació
d’aquesta professional a AP i també la
cartera de serveis.

8

baix ebre
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AMPOSTA

ECONOMIA

Detinguda una parella La construcció lidera
per tràfic de drogues la recuperació
L

a policia local d’Amposta
va detenir ahir una parella
de la població com a suposats
autors d’un delicte de tràfic de
drogues.
Una patrulla els va fer aturar
després que efectuessin una
maniobra evasiva amb el seu
cotxe quan haurien observat la
presència policial.
Durant l’escorcoll del vehicle
i de les persones van detectar
cinc dosis de cocaïna i dos peces d’haixix, preparades per a
la distribució, així com pol·len
d’haixix, marihuana i una navalla tipus papallona a més d’altres
indicis no concretats que els relacionarien amb aquest delicte.
La intervenció de la Unitat Cani-

L

na K9 va permetre localitzar les
substàncies, atès que una de les
persones la portava amagada a
la roba interior.
Els detinguts, de 30 i 31 anys,
van passar a disposició judicial.

’economia ebrenca
recupera el ritme després
d’una lleugera desacceleració
el tercer trimestre del 2018.
La construcció ha estat el sector econòmic que més va créixer a les Terres de l’Ebre l’últim
trimestre de l’any passat (un
4,5%), seguit de la indústria i els
serveis (amb un 2,3%). El nombre d’afiliats a la Seguretat Social va incrementar un 2,4%, amb
més d’un miler d’afiliats més
que un any abans, mentre que
l’atur va registrar una reducció
interanual del 10%, amb 1.005
aturats menys que el quart trimestre del 2017. L’últim Butlletí
Econòmic de la càtedra CELiR
de la URV s’ha presentat a Gan-

desa. La comarca registra el
3,98% de la quota d’atur territorial i és la que més pateix el
despoblament rural. Respecte a
l’afiliació, la Ràpita, Flix, l’Aldea,
Batea i Gandesa són els únics
que presenten una evolució negativa, d’entre el 10,8 i el 0,1%.
El municipi que més ha crescut
en aquest sentit ha estat Deltebre, amb un creixement del 9%,
un increment lligat al sector de
la construcció (4,3%). Amposta ocupa el segon lloc, amb
8,1 punts, causat principalment
pels serveis socials (4,0%) i en
tercer lloc, Alcanar creix 4,6
punts percentuals, amb un increment destacat del comerç
(1,6%) i l’hostaleria (1,2%).

FINS A WATERLOO

ENSENYAMENT

Rai López, caminada
per la República

Educació aposta per la
Formació Professional

D

E

iumenge passat al matí va
començar la marxa “Camí
a la República” des de l’estació
de tren de Cervera de la
Marenda, a la Catalunya Nord.
Allò que va néixer com una iniciativa particular, ha esdevingut una reivindicació de país,
i és que més de 200 persones
s’han personat per donar el seu
suport i a acompanyar la marxa
durant el primer tram. A més, 20
persones ja han decidit que recorreran la marxa sencera, que
es preveu que s’allargui uns 40
dies. La iniciativa ha estat impulsada per Rai López, activista
de les Terres de l’Ebre. Cada dia

FÒRUM PER
AL DEBAT
CONSTITUENT
Lluís Llach i Montse Castellà
han presentat el Fòrum Cívic i
Social per al Debat Constituent
a alcaldes de les comarques
ebrenques: “el que es busca és
fer un gran debat sobre el futur del país”. Per això s’ha ini-

recorrerà uns 30 quilòmetres,
completant a peu un recorregut
de més de 1.200Km que passarà
per la casa de la República, on
es preveu que siguin rebuts pel
president Puigdemont i els polítics a l’exili. Rai vol reivindicar
la República i també la “injusta
situació actual”. Vitaja amb una
urna-motxila.
ciat un procés participatiu que
s’allargarà un any. El Consell per
a l’Impuls del Fòrum Cívic i Social pel Debat Constituent és un
òrgan col·legiat adscrit al president de la Generalitat i que té la
missió de posar en marxa el Fòrum com a instrument de participació i cohesió social, que
compte amb la participació de
la ciutadania, sent un espai de
debat per tot el territori català.

l Departament d’Educació
a l’Ebre fa una important
aposta per la formació
professional territorial.
El curs 2019-2020 s’implementaran nous ensenyaments de
Formació Professional, 5 cicles
formatius de Grau Superior, 1 cicle de Grau Mitjà, 2 programes
de Formació i Inserció (PFI) i 1
itinerari Formatiu Específic (IFE).
L’aposta compleix amb la demanda de diferents sectors així
com el resultat del pla de treball envers la planificació territorial d’un mapa de la Formació
Professional. Els programes de
formació i inserció laboral (PFI),

duren un curs acadèmic i estan
pensats per a joves d’entre 16 i
21 anys que han deixat l’educació secundària obligatòria i no
segueixen estudis en el sistema
educatiu ni participen en cap
acció formativa. El Departament
també implementa un Itinerari
Formatiu Específic (IFE) d’Auxiliar
en manteniment d’instal·lacions
esportives a l’Institut de l’Ebre, a
Tortosa. Són ensenyaments per
alumnes d’entre 16 i 20 anys amb
necessitats educatives especials,
associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada, i que
no es troben en disposició de seguir la formació ordinària.

Presentació al Consell d’Alcaldes de la Terra Alta.

NOTÍCIES
BREUS
L’ATUR TORNA A
CAURE
Segons les dades del Departament d’Empresa i Ocupació,
l’atur ha tornat a caure en el
quart trimestre del 2018, amb
una mitjana mensual trimestral d’aturats de 9.315, 1.005
menys que en el quart trimestre del 2017. La davallada
de l’atur a la Ribera d’Ebre ha
estat de 10,9 punts percentuals, al Baix Ebre de 9,9 punts
percentuals, al Montsià de 9,7
punts percentuals i a la Terra
Alta de 4,1 punts percentuals,
la mateixa dada que al segon
trimestre del 2018.

DIA DE LA POESIA
A CAMPREDÓ
L’antiga Escola de Font de
Quinto va esdevenir l’escenari
per a l’acte de celebració del
Dia Mundial de la poesia, la
qual va tenir lloc el passat
24 de març sota el títol de
“Versos nostrats”. Des de
la Regidoria de Cultura del
Govern de Campredó es va
triar aquest indret emblemàtic, que ha estat restaurat
recentment, “per tal de donar
vida a una jornada poètica de
primer nivell. Poesia al pati
d’un històric centre escolar,
aquest era l’ideari que ens
movia per tal d’organitzar
l’activitat fora de les parets
de la Biblioteca Manuel
Pérez Bonfill, lloc habitual on
celebrem els actes lletrats. 22
rapsodes van recitar poemes
de tots els temps d’autor
vinculat amb les comarques
centrals dels Països Catalans”. El cantautor prioratí
Jesús Fusté va interpretar el
deliciós poema musicat Maig
d’amor, de Gerard Vergés, en
un dels moments màgics de
la tarda.

montsià
NOTÍCIES
BREUS
TALLERS
CENTENARIS
Les Oliveres mil·lenàries
Territori Sénia van rebre el
Premi Històries Patrimoni
Europeu. Per això ara s’estan
portant a terme activitats
relacionades amb la descoberta del patrimoni amb les
oliveres mil.lenàries. Amb la
col·laboració dels Ajuntaments
i de les Escoles dels pobles
s’estan fent activitats. La
passada setmana es van dur a
terme a Ulldecona, Sant Jordi,
Alcanar, Mas de Barberans i
ara s’anirà a Godall i Freginals.
El taller consisteix amb una
ruta a una Olivera mil·lenària
i allí s’explica com es medeix
i també s’escolleix el nom
de l’olivera més bonica. Està
tenint molt d’èxit de conscienciació (La Plana Ràdio).

SANTA BÀRBARA
RECUPERARÀ
L’ANTIGA ESTACIÓ
L’actual equip de Govern de
Santa Bàrbara ha arribat a un
acord amb Adif i Renfe, per
recuperar l’edifici de l’estació
de tren. Segons assegurava
l’alcalde Alfred Blanch, en una
entrevista a La Plana Radio, el
terreny de l’antiga estació de
ferrocarrils de la població es
troba en l’expedient d’expropiació amb el qual Adif ha donat el seu vistiplau. L’alcalde
destacava la importància de
conservar l’equiment: “forma
part de la història i ens
recorda que fa anys a Santa
Bàrbara també arribava el
tren”. Blanch també explicava
que “en un futur se li podria
donar una bona rendibilitat
a l’edifici” tot i que no volia
concretar quina.
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POLÍTICA
Caparrós: “aquesta candidatura representa la
diversitat i la complexitat de la gent rapitenca”
E

squerra Republicana de
Catalunya (ERC) a la Ràpita
va presentar a l’Auditori Sixto
Mir, amb la presència del
president del Parlament de
Catalunya, Roger Torrent, la
candidatura per a les Eleccions
Municipals.
Esquerra la Ràpita ha conformat
una llista electoral que “representa la diversitat i la complexitat de la gent de La Ràpita”, va
destacar l’alcaldable republicà,
Josep Caparrós, que valorava
especialment el fet que “sumem
a persones de diferents sectors
que aporten la seua experiència,
la seua joventut i la seva formació
al servei del projecte republicà i al

servei de la gent de la Ràpita”. La
nova candidatura d’Esquerra a la
Ràpita s’ha dissenyat amb els criteris de paritat del partit, fent una
llista ‘cremallera’, que ha comportat notables canvis als primers llocs i amb nombroses incorporacions. Durant l’acte es va
fer un breu repàs a algunes de les
actuacions de la legislatura actual, destacant “la notable reducció
de la ràtio d’endeutament que se
situa ara en el 14%, mentre que el
2015 quan entrarem a governar
l’Ajuntament tenia un deute d’un
52%. A més, la ciutadania no ha
patit una pujada d’impostos sinó
ben al contrari, alguns d’aquests
s’han pogut rebaixar”.

El president del Parlament, en la presentació de la candidatura d’ERC la Ràpita.

ALCANAR

GODALL

Impuls al polígon de
la Martinenca

‘Les oliveres espoliades
eren mil·lenàries’

L

L

’Ajuntament d’Alcanar i
l’empresa cimentera Cemex
han constituït una comissió
de treball per estudiar la
viabilitat d’impulsar el polígon
industrial la Martinenca.
Després del dragatge al port industrial d’Alcanar i l’aposta de
Ports per impulsar el moll número dos, el consistori vol incrementar l’atractiu d’aquesta
infraestructura portuària amb la
possibilitat de crear nou sòl industrial. La comissió de treball
es reunirà cada tres mesos. La
Martinenca té terrenys propietat
de Cemex que estan classificats
com a sòl urbanitzable no pro-

PARC INFANTIL A
LA SÉNIA

ASSOCIACIÓ AMICS
DEL TORD

Des de dimarts, ja es poden
gaudir de les instal·lacions
del parc infantil del Centre
Marcel·lí Domingo així com
de la pista poliesportiva de la
pedrera, que va estar tancada
per obres.

La Federació Catalana de Caça
i l’Associació Amics del Tord es
van reunir per tal d’explorar vies
de col·laboració amb l’objectiu
de regular un dels mètodes de
captura del tord més tradicionals del nostre país i més arrelat
a les Terres de l’Ebre, “això sí,

gramat i el consistori iniciarà els
tràmits per classificar-los com a
sòl industrial, amb una modificació urbanística. El port d’Alcanar està obert al trànsit de mercaderies i pot facilitar l’arribada
d’activitat empresarial, com ha
destacat l’alcalde Joan Roig.
El port industrial canareu té un
calat de 12 metres de profunditat, amb un moll de 320 metres,
obert a mercaderia general, així
com una àrea d’emmagatzematge descoberta amb una superfície de 15.000 m2. Des de
Ports s’ha iniciat una campanya
de promoció de la infraestructura a diferents fires internacionals.

a Taula del Sénia ha
denunciat que tres oliveres
espoliades aquesta setmana
a Godall són exemplars
mil·lenaris.
Segons l’ens les tenien inventariades i estaven situades a l’àrea
limitada del ‘Pou les Piques’. Es
contradiu així la versió de fonts
del Departament d’Agricultura
que negaven que la compravenda
d’exemplars monumentals afectessin arbres catalogats o inventariats. Des de la Taula insisteixen
a reclamar d’urgència la tramitació de la Llei de protecció de les
oliveres mil·lenàries -que s’està tramitant al Parlament- però,

abans demanen que es decreti
una moratòria o suspensió cautelar per evitar que s’arrenquin més
exemplars. Des de la delegació del
Govern a l’Ebre, tal com informem
a la plana 6, a més de traslladar al
Departament la necessitat d’aplicar una moratòria d’arrencada
d’oliveres mentre es tramita la llei
de protecció al Parlament, s’ha remarcat que un aspecte important
contra l’especulació i l’espoli passa
per “incidir en els propietaris” que
la nova normativa ha de ser “una
oportunitat i no una amenaça pels
seus cultius, incloent compensacions per un treball de producció i
cura dels arbres patrimonials”.

amb una nova modalitat adaptada als nous temps de protecció
ambiental, anomenada garbell.
Després d’anys de treball, per
part de l’Associació, en la recerca d’un mètode contrastat de
captura dels tords que garanteixi
tant la selecció de l’espècie com
el benestar dels animals capturats, és hora de sumar esforços
per defensar la tradició d’aquest
mètode històric de la caça”.
La Federació de Caça es va reunir amb l’Associació Amics del Tord.
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terres de l’ebre

SOCIETAT

Aubà tornarà a liderar Celebració dels 25
la llista al Senat
anys de l’EMD de Jesús

E

l president de la Federació
d’Esquerra Republicana
de l’Ebre, Alfons Montserrat,
ha anunciat que Norma Pujol
ocuparà el número dos de la
llista del partit al Congrés dels
Diputats per la demarcació; i
que Miquel Aubà encapçalarà
per tercera vegada consecutiva
la candidatura del Senat.

“Penso que, amb tota seguretat, podrem aconseguir treure
el número dos al Congrés. Això,
serà un instrument de primer nivell per portar les necessitats del
territori a Madrid”, ha assegurat
Montserrat que ha afegit que els
dos candidats “són una combinació excel·lent d’experiència i
joventut per ser la veu a Madrid”.

E

l nucli de Jesús va sorgir
al voltant d’un convent de
franciscans fundat l’any 1429 i
anomenat el convent de Santa
Maria de Jesús.
Amb els anys, Jesús va ser una
antiga pedania de Tortosa, però
es va constituir, el 22 de març
de 1994, com a Entitat Munici-

pal Descentralitzada. El cap de
setmana passat es va celebrar
el 25è aniversari. Foren tres dies
de celebracions per homenatjar
a tots els que han contribuït durant aquest primer quart de segle a refermar la progressió que
per Jesús va comportar ser una
EMD.

CAS BATEA

EL PERELLÓ

Sentència ferma a
favor dels periodistes

Nova edició de la gran
Festa dels Nadons

L

a Junta de govern de
Terres de l’Ebre del Col·legi
de Periodistes valora de forma
positiva la sentència en ferm
de l’Audiència de Tarragona.
En aquesta “es ratifica l’absolució
dels periodistes Josep M. Arasa i
Joaquim Rambla del delicte de
calúmnies de què havien estat

RENOVACIÓ
COMPLETA DE
VEHICLES DEL
PARC MÒBIL DE
ROQUETES
Aquesta setmana s’ha culminat el compromís que es va
adquirir per aquesta legislatura
de donar resposta a la reivin-

denunciats per l’alcalde de Batea arran de la publicació d’una
informació al Setmanari l’Ebre”.
El col.legi reitera “una vegada més, la necessitat de poder
exercir la professió en llibertat i
sense pressions per garantir a la
societat una informació veraç,
plural i contrastada”.

dicació de substituir els vehicles més antics, ja que el cost
que suposaven era major que el
servei que prestaven. Els nous
vehicles municipals són una
furgoneta de combustible fòssil
amb certificació d’etiqueta verda i una furgoneta elèctrica que
utilitzaran els serveis municipals, i un nou vehicle híbrid que
substitueix a l’antic cotxe de la
policia local.

E

NOTÍCIES
BREUS
SANT JAUME
ESTRENA RÀDIO
Amb col.laboració amb Imagina Ràdio, Sant Jaume estrena
ràdio al 91.1 de l’FM. Enveja Ràdio, d’aquesta forma, inicia una
nova etapa. De dilluns a divendres, els informatius locals són
a les 9.30, 13.30 i 19.30 hores.
L’entrevista és cada divendres
a les 19.35 h. El passat, dia 22,
Noemí Alquézar va encetar la
secció entrevistant a l’alcalde,
Joan Castor Gonell.

ROBATORI
A L’ORFEÓ
D’ULLDECONA
Ells lladres es van endur la
matinada de dilluns una
escopeta del bar de l’Orfeó
d’Ulldecona, segons van
comunicar els Mossos, que
van obrir una investigació
sobre els fets. aguaita.cat
va informar que els autors
del robatori van accedir al
local i es van endur begudes,
menjar, alguns aparells electrònics i també l’arma, que
estava amagada a la cuina del
restaurant. En total es calcula
que els articles robats tenen
un cost d’uns 1000 euros,
sense comptar la màquina
escurabutxaques.

VIA VERDA DEL
MONTSIÀ

l Perelló va gaudir el cap de
setmana passat d’una nova
Festa dels Nadons.
Un acte en el que els protagonistes són els nouvinguts del
municipi durant l’any anterior,
en aquest cas, els del 2018. La
festa va començar fent-se al desembre però llavors encara po-

dien haver-hi mares a l’Hospital.
Després es va passar a les Festes
de Sant Antoni però finalment la
data escollida va ser al març, al
voltant de Sant Josep. Al 2018
es van comptabilitzar 29 naixements. La Festa és força emotiva
per als pares i familiars dels nadons perellonencs.

Nous vehicles municipals de Roquetes (Foto i nota: Roquetes Comunicació)

Santa Bàrbara va fer la
proposta, al passat Consell
d’Alcaldes, de posar en marxa
la Via Verda del Montsià, un
projecte que en una primera
fase uniria Roquetes amb Freginals aprofitant la via fèrria
en desús des de 1996, però
que a continuació es podria
estendre per camins rurals
fins a arribar a Ulldecona, i
connectar d’aquesta manera
amb el Camí Fluvial del Sénia,
actualment en construcció. A
més llarg termini, es podria
estudiar habilitar una via de
retorn per la costa, passant
per les Cases, la Ràpita i Amposta, fins arribar a Mianes,
completant així una ruta
circular de 75 km.

terres de l’ebre
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MOVIMENT MEDI AMBIENT
VEÏNAL
Alarma a la DO Terra Alta pels plans urbanístics
FESTIVAL DE
dels nous parcs eòlics previstos a la comarca
CINEMA DE LA
TERRA ALTA

Nova edició del Festival
de Cinema a la Terra Alta
In-FCTA, amb una setmana
de projeccions, presentacions
audiovisuals i col·loquis sobre
cinema, a més del concurs
de curtmetratges. Aquesta
setmana s’ha fet el rodatge
del curt que promocionarà el
festival que es farà del 4 al 10
d’agost.

RUTA DE VINS DE
LA DO TERRA ALTA
PER BARCELONA
La bona acollida que ha tingut
ruta Garnatxa Blanca on Road,
que la Denominació d’Origen
Terra Alta va posar en marxa
el passat 14 de març a 8 locals
de Barcelona, ha fet que
aquesta s’allargui una setmana
més. Així, la ruta, que estava
previst que finalitzés aquest
passat diumenge 24 de març,
es podrà seguir gaudint del 28
al 31 de març als 8 locals que
n’han format part.

X

avier Pallarès, delegat
del Govern a l’Ebre, s’ha
mostrat “molt preocupat” pels
tràmits que segueixen els tres
nous parcs eòlics a la Terra
Alta.
Ha assegurat que l’aprovació definitiva dels plans especials urbanístics no es podia aturar però ha
demanat una reunió urgent amb
el Departament d’Empresa i els
representants econòmics i socials de la comarca per conèixer
l’estat de les negociacions amb
els promotors de les centrals.
La DO Terra Alta va amenaçar,
recentment, de denunciar el
Govern. El Consell Regulador de
la DO Terra Alta va decidir ac-

celerar després de l’aprovació
definitiva, per part d’Urbanisme,
dels plans especials dels tres
nous parcs eòlics projectats al
nord de la comarca. Pallarés ha
assegurat que el tràmit estava en
marxa i que no es podia aturar,
malgrat les negociacions que
ha iniciat el Departament d’Empresa amb Naturgy (Gas Natural)
per intentar aturar els projectes i
reubicar-los fora de la Terra Alta.
Segons el delegat, hi ha hagut
“converses telefòniques” recents
sobre la situació d’aquestes negociacions amb representants
econòmics i polítics de la comarca però reclama una reunió
urgent, sigui al territori o a Bar-

ASCÓ

GANDESA

ANAV vol prorrogar la
vida de les nuclears

Mor el conductor ferit
crític en l’accident

ROSERAR
PICASSIÀ, A
HORTA
L’Ajuntament d’Horta, dins
el programa d’actuacions de
“Viles Florides”, ha realitzat
una intervenció de millora
paisatgística que consisteix
en l’enjardinament d’una part
del talús del Passeig Manuel
Pallarès, orientat de cara al
Convent de Sant Salvador, la
muntanya de Santa Bàrbara
i el Parc Natural dels Ports.
Aquest jardí s’ha plantat amb
rosers de diferents colors per
tal que conformin un roserar
amb les mateixes tonalitats
que les de l’obra pictòrica
“Processó al Convent” que
va pintar Picasso en la seva
primera estada al poble, el
1898. La preparació del talús i
del sòl s’ha dut a terme amb la
col·laboració de la brigada del
Parc Natural amb l’assessorament del mestre jardiner Joan
Bordas. Diumenge 31 de març,
en la presentació del roserar, hi
serà Bordas que parlarà de les
qualitats dels rosers.

celona, amb tots els agents socials que s’han mostrat contraris
a la massificació eòlica i que ja
es van reunir amb la consellera
Àngels Chacón i el president de
la Generalitat, Quim Torra, al gener, a Gandesa. “La DO del vi vol
presentar un contenciós administratiu i estem molt preocupats
perquè no estem en contra de
l’energia eòlica però rebutgem la
massificació. La Terra Alta ha assumit la quota i ha estat més que
solidària. Esperem que es puguin
aturar perquè no sé si caben
tants molinets a la comarca. Volem parlar, discutir-ho i tenir una
tranquil·litat que a hores d’ara,
no tenim”, ha dit Pallarés.

E

D

esprés del pacte amb
l’Estat per allargar el
calendari de tancament de
les nuclears fins al 2035,
l’Associació Nuclear Ascó
Vandellòs (ANAV) demanarà
el permís d’explotació per 10
anys més, en cadascuna de les
centrals de la seva propietat.
Així ho va acordar divendres l’as-

MÓRA D’EBRE
SUSPÈN LES
LLICÈNCIES
PER INSTAL·LAR
GASOLINERES
El ple de l’Ajuntament de Móra
d’Ebre va aprovar per unanimitat suspendre l’atorgament
de llicències urbanístiques

semblea de propietaris de les
centrals d’Ascó i Vandellòs, participades per Endesa i Iberdrola.
En el cas de Vandellòs II, la renovació se sol·licitarà per deu anys
a comptar des del 30 de juliol de
2020, que és quan expira la llicència vigent, amb el que la seva
operació s’allargarà fins al juliol
de l’any 2030

l conductor ferit crític en
l’accident de diumenge al
vespre a l’N-420 a Gandesa
ha mort aquest dilluns a
l’Hospital Joan XXIII.
És un home de nacionalitat romanesa. Amb aquesta ja
són dues les víctimes mortals
d’aquest accident, els dos conductors dels dos turismes que
van xocar frontalment. L’altra
víctima és una dona de 52 anys,
veïna de Gandesa. La notícia ha
creat commoció a la capital i comarca terraltina perquè era una
persona molt coneguda, membre de l’orfeó gandesà. Els fets
van tenir lloc al quilòmetre 803

de la carretera. Amb aquestes
dues víctimes, de l’accident de
diumenge, ja són 34 les persones que han mort en accidents
de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya en el que
porterm d’aquest any.

d’instal·lació o ampliació d’activitats per a l’ús de gasolinera
i serveis auxiliars. La corporació
va donar el vistiplau a una modificació puntual de les Normes
Subsidiàries de Planejament
que regulen aquests usos en
una sessió d’urgència. L’alcalde, Joan Piñol, va argumentar
que sense aquesta suspensió de
llicències s’hauria de donar tràmit a tota sol·licitud de llicència

ambiental per a la instal·lació
d’una benzinera en zona urbana i urbanitzable. La suspensió,
així, vol evitar casos com el de
fa pocs mesos, quan la pressió
veïnal va forçar el govern municipal a aturar el projecte d’instal·lació d’una gasolinera i un
rentador de cotxes dins del nucli urbà. L’empresa promotora,
va acabar renunciant definitivament al projecte.

Joan Piñol, alcalde de Móra d’Ebre.
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NOTÍCIES
BREUS
INCORPORACIÓ
DE MÉS DELTEBRE
Anna Gilabert Tomàs ha nascut i viscut tota la seva vida
a Deltebre, poble que estima
i al que ara té l’oportunitat
d’aportar el que considera millor d’ella mateixa. És llicenciada en Filologia catalana i ha
treballat, des de l’any 1990 i
fins al moment actual, al Consorci per a la Normalització
lingüística. Està familiaritzada
amb el seu entorn laboral
que ha sigut, des de sempre,
l’Administració local. Anna
formarà part de la candidatura Més Deltebre-ERC.

CICLE SUPERIOR
DIRIGIT A LA
INDÚSTRIA
ALIMENTÀRIA
L’Institut Montsià presenta
el cicle de Formació Professional de Grau Superior
(CFPGS) Processos i Qualitat
en la Indústria Alimentària,
una formació que permetrà
potenciar l’oferta i necessitat
de qualificació del sector productiu agroalimentari. El cicle
és una de les vuit apostes del
d’Educació a l’Ebre.

terres de l’ebre

SANT JAUME D’ENVEJA
L’Ajuntament guanya el contenciós a la
Generalitat per una denúncia sobre els bous
E

l Jutjat dóna la raó a
l’Ajuntament de Sant
Jaume en el contenciós per la
vaqueta que es va enganxar a
uns barrots de la plaça de bous
durant les Festes Majors de
l’any 2015.
El passat 26 de febrer, al Jutjat
Contenciós Administratiu núm.
2 de Tarragona, es va celebrar el
judici pel recurs que l’Ajuntament
de Sant Jaume d’Enveja va interposar contra la Generalitat de
Catalunya davant la sanció ocasionada per una denúncia presentada al Departament d’Interior
per l’entitat AnimaNaturalis l’any
2015. Segons manifesta l’Alcalde
del municipi, Joan Castor Gonell,

“no podem acceptar que, situacions que es poden produir amb
normalitat a qualsevol poble de
les Terres de l’Ebre, acabin amb
sancions per defectes a les nostres places de bous -quan no és
així-, sancions que poden acabar
impedint-nos portar a terme les
nostres festes tradicionals”.
Des de l’Ajuntament de Sant
Jaume d’Enveja, “volem agrair
un cop més el suport incondicional a Santi Albiol, President de
l’Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de
l’Ebre i al nostre advocat, David
Porres”. La imatge correspon al
dia del judici, a la sortida dels jutjats.

DEL MAS DE BARBERANS RIUMAR/GANDESA
Un jove torero triomfa Incendis que cremen
a la plaça de Castelló una zona de vegetació
U

ENS HA DEIXAT
TOMÀS BALLESTA
Tomàs, als 48 anys, ens va
deixar el cap de setmana
passat. Un roquetero que
sempre tenia un somriure que
contagiava a tothom, a qui el
coneixia i a qui no. Havia col.
laborat en mitjans de comunicació com la Plana Ràdio on
en una ocasió va voler parlar
de Més Ebre i de la trajectòria
de Michel Viñas amb una entrevista a l’emissora planera.
Tomàs sempre serà recordat
per l’alegria que desprenia.

E

l noveller del Mas de
Barberans Antoni Villalta
va sortir per la porta gran en la
classe pràctica celebrada a la
plaça de toros de Castelló.
Segons ebredigital.cat, Villalta,
que debutava de llums, va tallar
dues orelles al seu novell d’Ai-

da Jovani que li van permetre
abandonar la plaça a collibè.
Dues orelles va tallar també el
seu company de l’Escola Taurina
de Castelló Marcos Andreu. Van
completar el cartell Polope (orella), Alcolado (silenci) i Peñaranda
(orella) i Aguilar (volta a l’arena).

AVATARS SOLIDARIS

el càncer infantil. És van poder
aconseguir un total de 1.342 euros, els quals han estat destinats
per a l’Hosital Sant Joan de Déu
Barcelona. “Tot un éxit amb la
primera edició d’aquest emotiu
torneig”.
Des dels Avatars Academy, “volem agraïr a tota la gent i els nostres col·laboradors, que gràcies a
ells, han fet possible aquest acte
solidari”.

Aquest passat dilluns, Aleix
Franch, organitzador del Torneig Petits Herois, i Ian Mulet,
un petit gran heroi, van fer entrega del xec, amb la quantitat
total de beneficis recollits en
el torneig que van realizar amb
els Avatars Academy, el dia
2 de març de 2019 a l’Ametlla de Mar, per la lluita contra

n incendi de vegetació ha
cremat aquest dimecres al
matí a Deltebre, concretament
a la zona de Riumar.
Dos dotacions terrestres dels
Bombers de la Generalitat i dos
avionetes es van activar per sufocar l’incendi. El foc ràpidament
va quedar estabilitzat i, en principi, només va romandre el flanc
esquerre sense control. Segons
ebredigital.cat, sobre les 18 hores de la tarda de dimecres es
va donar per controlat, moment
en què es van retirar els mitjans
aeris. A la zona afectada van quedar-se un parell de dotacions,
remullant el terreny per evitar

qualsevol revifada, fins avançada
la tarda. Es van cremar uns 2000
metres quadrats de vegetació.
D’altra banda, també dimecres al
migdia, es va declarar un incendi forestal a tocar de la carretera
N-420, entre Gandesa i Corbera
d’Ebre. El foc va afectar una mitja
hectàrea de vegetació i els Bombers de la Generalitat van enviar
sis dotacions terrestres i dos avionetes a part d’altres mitjans de
prevenció. També va quedar extinguit durant la tarda. Es calcula
que a l’incendi de Gandesa, la superfície cremada fou d’uns 3000
metres quadrats. Els Bombers reclamen més precaució.
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l’entrevista

UNA POETA ARRELADA A LA TERRA
V

aig conèixer a Conxita
Jiménez fa un any i mig a
la plaça del Coc de la Ràpita
amb motiu de la posada en
escena de Versos contra la
violència, iniciativa ja de
llarg recorregut que va ser
impulsada per les associacions
Mar de Fora, de la Ràpita, i
Di-llums d’Arts al Forn, de
Tortosa. És poeta, em van dir,
i també recitarà. Reconec que
fa ja molt temps que no em
fio dels/les poetes. El meu bon
amic Màrius Pont sol repetir
que són bona gent de mala
vida però jo… no sé, no sé.
El cas és que la vaig veure
apropar-se al micròfon amb
tímids passos i un somriure de
no haver trencat mai un plat…
però d’improvís, l’escenari
va tremolar… els seus ulls
es van obrir desafiadors, la
seva veu ens va deixar a tots
paralitzats, la tensió dels seus
dits semblava voler agarrar pel
coll a la injustícia i les seves
botes de taló es van clavar a
la terra com a arrels d’oliveres
mil·lenàries.

I llavors no va ser cap sorpresa la publicació, fa uns
mesos, del seu llibre El bres
dels fargues, un autèntic cant
a l’olivera, potser l’arbre
més representatiu de la cultura mediterrània i que ja van
conrear ibers, grecs i romans.
Com neix la idea d’aquest llibre?
L’instigador va ser el meu bon
amic de penes i treballs Jordi
Amenós amb qui feia uns anys ja
havia fet un altre treball en comú,
el recull “Flors de sal” inspirat en
el paisatge del Delta de l’Ebre,
ell captivat per la nuesa de les
seues imatges hipnòtiques, i jo
per la poesia que m’induí aquella salabror dolça que desprenen
els grànuls d’un àmbit on tot es
difumina.
Un bon dia em va parlar d’unes
escultures vives, fascinants, úniques, que mereixien que ens deixéssim inspirar per elles... I quan
em va portar a veure-les no en

vaig tenir cap dubte: aquells arbres parlaven a través de cada
solc, de cada clot, de cada camí
gravat en les seues escorces
recargolades i revellides... i se
sumien en el silenci quan els
trencaven aquest camí, quan les
arrancaven del seu origen i les
venien com si fossin andròmines
per especular amb el seu valor...
que mai podrà pagar-se amb
diners. Les dues coses em van
commocionar: aquells éssers
màgics i la força que transmetien
i la injustícia del seu espoli. I Jordi i jo vam decidir iniciar aquesta aventura, conscients que no
seria gens fàcil però empentats
per l’emoció i la certesa que havíem d’emprendre-la fos quin fos
el resultat.
Quin va ser el teu plantejament poètic?

“EM VAN
COMMOCIONAR
AQUELLS ÉSSERS
MÀGICS I LA FORÇA
QUE TRANSMETIEN
I LA INJUSTÍCIA DEL
SEU ESPOLI”
Jordi i jo vam tenir la sort de poder contemplar, acariciar i inspirar-nos totes les vegades que
vam desitjar amb elles gràcies a
la generositat del Sr. Lluis Porta, que ens va convidar a entrar
i explorar a la seua finca sempre
que ho necessitéssim. Llavors
vam poder captar intensament
tot el que ens deia aquest arbre
a través d’una fusta plena de ferides i memòria, plena de bellesa
esquerdada, modelada amb el
vent, la pluja, el temps, crescuda
en l’aridesa d’un territori asprós,

de secà i amb la capacitat de sobreviure i elevar-se fins a cobrir
tot un paratge gràcies a la força
de les seues arrels, de la seua
capacitat de pervivència i de la
seua generositat sense límits.
I fou aquesta veu la que vaig decidir escoltar i alenar-la amb un
cant que contingués la mateixa
força, la mateixa aroma d’aquest
arbre que tant ens ha ofert durant tants segles i... així li estem
pagant. Per això en la segona
part del recull el cant esdevé un
clam per la pobra resposta que
hem sabut donar a aquest arbre
que, d’altres civilitzacions més
sàvies, l’han considerat sagrat.
El llibre inclou impactants fotografies de Jordi Amenós.
Com va ser l’experiència del
vostre treball conjunt?
Bé, com has pogut veure ha sigut
un llarg camí ple d’il·lusions...
i d’obstacles que ens han ajudat
a valorar encara més aquesta experiència.
La proposta, els moments d’inspiració, el respecte i l’observació
mútua perquè les nostres obres
es nodrissin l’una a l’altra, l’emoció de veure l’obra acabada, les
decepcions per no aconseguir
publicar-la... ha sigut compartir
no només l’obra artística sinó tot
el que hem viscut junts a través
d’ella... perquè ara que ja ha vist
la llum, ara ja fa prop de deu anys
des que va iniciar-se tot, imagina’t com ens sentim... quan finalment s’ha fet realitat allò que
tant ens ha costat, i poder portar
a tot arreu aquest cant i aquest
clam, i que tothom els visqui...
fins i tot vam anar a veure junts
i emocionats la pel·lícula “El olivo” amb el cor encongit. Per això
tots dos estem molt agraïts a tots
aquells que ens han ajudat i han
col·laborat amb natros, en tots
els aspectes, i molt especialment
al nostre editor per haver decidit
arriscar-se i confiar en el nostre
projecte.
Les oliveres mil.lenàries, el
seu simbolisme, la seva resistència al pas dels segles, són

un veritable patrimoni de les
Terres de l’Ebre, creus que
tots, i parlo de la gent, dels
turistes però també de les
institucions, som conscients
d’això?
Amb aquesta incursió en el món
de l’olivera i amb el que he anat
escoltant en algunes de les presentacions he après molt: he
escoltat a gent del col·lectiu
“Salvem lo Montsià” parlar amb
profunditat de tot el que hi ha al
voltant de les oliveres mil·lenàries, del problema de la supervivència, de com són de delicades
concretament les fargues, de la
necessitat que es promocioni el
seu oli i que els pagesos no s’hagin de veure temptats a malvendre-les... també he sentit parlar a
col·lectius ecologistes del temps
que porten intentant aconseguir
una llei per protegir-les i dels entrebancs que s’han trobat, i fins
i tot he tingut l’alegria d’escoltar
gent que m’ha dit que ara veu les
oliveres d’una altra manera.
Davant del mur que han anat
plantant totes les empreses especuladores i d’altres interessats,
sortosament he vist gent que
s’ha implicat, que ha recollit firmes, que també han lluitat i difós, d’altres més properes que
m’han acompanyat en el camí,
com Pili Cugat i Carlos Lupprian cantant els meus poemes,
dedicant-los música en les presentacions. Tot el suport que he
rebut per part de tants amics,
entre d’altres tu, que de seguida
m’heu buscat un raconet per poder presentar el recull i passar el
vídeo que també va dedicar Jordi
a tota la bellesa feréstega de les
oliveres, la poesia que emanen
i més amb la música dels amics
Albino Tena, Albert Oliveres i del
grup Eclipse... sortosament sempre hi ha gent conscient davant
de la inconsciència. Ara estem en
un moment d’esperança, a punt
de sortir la llei que les protegirà... si això es fes realitat ja seria
acomplir del tot el somni.
Realment en aquests últims
temps la teva activitat poèti-

E. MARGARETTO

CONXITA
JIMÉNEZ

ca resulta frenètica, i no només pel que fa a publicació
de llibres, sinó també en la
teva participació en recitals,
presentacions, jornades literàries, conferències i fins
i tot en antologies poètica
com Dona Poesia, editat per
l’Associació Mar de Fora.
Què opines del moment que
viu la poesia en les Terres de
l’Ebre?
La veritat és que no deixa d’impressionar-me. No només per
la quantitat sinó per la qualitat i
sobretot pel gran desplegament
creatiu: han sorgit iniciatives
d’una manera gairebé espontània però que s’escapen molt de
les activitats culturals convencionals. De fet la saviesa exemplar
d’haver sabut convertir un fet
tràgic, com fou tota la violència
patida per tanta gent l’1 d’octubre, en poesia, ja és tota una
lliçó. A més, fou així com vaig intimar molt més amb els artistes
de Terres de l’Ebre, que vam fer
pinya, i a través d’aquesta gran
poesia que fou tot el moviment
dels “Versos contra la Violència” vam establir molts vincles
d’amistats i complicitats que
ens han ajudat a conèixer-nos i
a animar-nos a fer moltes més
coses junts. Així s’uneixen artistes de tots els àmbits a través
d’un sopar tots els mesos, sorgeix fins i tot un gran espectacle
teatral a partir d’aquest recull de
“Versos contra la violència”, ara
fa ben poc n’ha sortit un altre,
amb un nom bastant misteriós, Numen, la veu que sorgeix
del fons de les aigües, tota una
gran al·legoria de la inspiració i
de l’art. I associacions culturals
com Calacultura i Mar de Fora,
que s’impliquen amb tota la passió i l’esforç del món per donar
el millor a la cultura d’aquestes
terres. Bé, crec que estem en un
moment preciós que no s’hauria
de perdre mai, perquè de fet, pel
que he comprovat, el fet de poder compartir fomenta encara
més la inspiració i la creativitat
i, sobretot, l’amistat i un record
preciós de tot.
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CELMA

MICHEL

TERCERA DIVISIÓ
Triomf reivindicatiu de
l’Ascó contra el cuer
L

FUTBOL BASE,
SOTA MÍNIMS
Els que lideren el futbol base
Rapitenca, Amposta, Tortosa,
Ebre Escola i Ascó tenen cada
vegada menys presència a
Catalunya. Fins categories
d’infantils, aquesta temporada només hi juguen el cadet
de la Rapitenca, cuer de la
divisió d’honor, el juvenil de
l’Amposta, que ha sortit del
descens, i l’infantil de la Rapitenca, mentre els altres dos
conjunts a Preferent estan en
descens: l’Ascó juvenil i el Tortosa en cadet. Aquests principals clubs, a sobre, treuen
jugadors d’altres més petits i,
amb això, no només debiliten
la seua estructura, sinó que
els deixen orfes i els obliguen
a desaparèixer en segons
quina categoria. A més, la
Federació no crea una segona
divisió per a les categories
de juvenil, cadet i infantil i no
s’eviten unes golejades que
no beneficien la competitivitat de clubs ebrencs. No es
comprèn que poblacions com
Rapitenca, Tortosa o Amposta
vagin a la caça de jugadors
d’altres localitats, per tenir 14
equips d’alevins i hi ha pobles
que no poden tenir aleví
perquè els falten jugadors per
aquesta categoria. Una guerra
del futbol base que hi ha uns
quants guanyadors i molts
perdedors, abans que res els
jugadors. En qualsevol cas, el
nivell general ha anat baixant
i la situació no és òptima per
al futur. És una opinió.

REARBITRAR
És un tema actual i que origina
debat. César Luis, exentrenador del Barça entre d’altres,
vaig escoltar un dia que deia
que no era partidari de la
tecnologia al futbol, que no
era bo rearbitrar un partit. Jo,
en canvi, he dit en més d’una
ocasió que les tecnologies, ben
aplicades, poden ser positives.
En qualsevol cas, els darrers
dies ens hem trobat amb què
el comitè de competició ebrenc
ha rearbitrat diversos partits
amb imatges de Canal Terres
de l’Ebre i això ha suposat
sancions, com el cas de Toni
Calafat, de l’Ametlla, o de
Regolf a l’Amposta B. A més,
aquesta setmana, Sergi Duran,
del Tortosa, no ha tingut
sanció tot i veure la vermella a
la Sénia. Les imatges de Minut
91, com així ho diu la Federació, van comportar acceptar les
al.legacions del club roigiblanc.
A mi la veritat és que no
m’agrada que se m’utilitze per
això. No és la meua feina. Els
meus companys de Minut 91 i
jo gravem per gaudir després
amb els reportatges al programa. Però si algun equip ens
demana una còpia del partit
integre, no podem fer més que
entregar-la. Hi ha gent que
creu que “el que passa al camp,
al camp ha de quedar”. Però
penso que això sempre serà
segons el benefici que en trau
cadascú. Al que un dia li va bé,
li semblarà perfecte. Però al
perjudicat no li agradarà gens
el VAR ebrenc que és Canal
Terres de l’Ebre.

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE
Diumenge, 22.30h (dilluns 15.30h). Resums: Figueres-Ascó,
Borges-Rapitenca, Camarles-Amposta, Gandesa-la Sénia, Aldeana-Batea, S Bàrbara-Godall, Roquetenc-Catalònia, Amposta
B-Benissanet, Ebre Escola-Arnes i Rapitenca-Barça cadet divisió
d’honor. Convidats: Josep Bertomeu (director esportiu
CF Camarles) i Jordi Pérez (president CF Amposta).

’Ascó va guanyar el cuer,
Martinenc (4-1) i va tornar
a puntuar després de 8
derrotes. Era un darrer cartutx
per conservar opcions de
permanència i l’equip no va
desaprofitar-lo.
Ouzman, amb un gran gol, des
de 30 metres, Masqué i Josep
Ramon van posar el 3-0 a la
primera meitat. A la represa, els
visitants van reduir distàncies
però, de penal, Bertomeu, ampliava l’avantatge ja al final de la
confrontació. La situació, encara
en zona de descens directe, és
complicada. Per això cada jornada és una final. La propera serà
diumenge a Figueres, rival directe
que està a sis punts dels asconencs. La zona de permanència

PROPERA JONADA
TERCERA DIVISIÓ
Figueres-Ascó
diumenge 16.30 h

PRIMERA CATALANA
Borges-Rapitenca
dissabte 18.15 h

SEGONA CATALANA
DISSABTE

L’Ascó va guanyar el Martinenc.

està a 5, però cada setmana hi ha
menys marge d’errada. En qualsevol cas, la victòria de diumenge
passat va ser reivindicativa per un
equip que està lluitant, tot i la situació actual amb la renúncia a la
categoria. Per prestigi i professionalitat, la plantilla, malgrat l’estat
anímic, continurà lluitant per poder assolir la permanència.

UE RAPITENCA

Vendrell-Ulldecona 18h
M Nova-Reddis 18h
Ampolla-Riudoms 18h
DIUMENGE

Catllar-Torreforta 12h
Canonja-Vilaseca 12h
Valls-Pastoreta 16.30h
Gandesa-la Sénia 16.30h
Camarles-Amposta 17h
Tortosa-Pobla B 17h

TERCERA CATALANA
DISSABTE

La permanència
s’allunya (0-2)

Rapitenca-Corbera
17.30h
Roquetenc-Catalònia
18.15h
S Bàrbara-Godall 18.30h
Flix-J i Maria 18.30h

L

DIUMENGE

a Rapitenca, en descens, va
perdre un partit clau amb
un rival directe, el Gavà (0-2).
A la primera meitat, els rapitencs
van estar ben posats i van tenir
dues opcions, en botes del debutant a casa, Ricardo. A la represa,
en els primers 15 minuts, els rapitencs van disposar de dues situacions per marcar. Però arran
d’una errada individual en defensa, una més que costa gols, els visitants es van avançar amb el 0-1.

ARXIVADES LES
DEMANDES DEL
GINESTAR
La Federació ha informat que
les demandes presentades pel
Ginestar, sobre una pressumpta
falsificació de fitxes del Vilalba,
queda arxivada. Segons comunicat, els àrbitres seran sancionats per no fer constar en acta
que els jugadors del Vilalba en
qüestió van jugar amb el DNI.
Per tant, en cap cas va haver falsificació del club terralti. El Vilal-

Els rapitencs es van diluir i el Gavà
va guanyar metres i confiança,
fent el 0-2 i tenint dues opcions
per ampliar l’avantatge. La Rapitenca en els darrers 25 minuts va
tornar victima de la seua situació,
cada cop més a prop de la Segona catalana. Demà, una altra final
amb un rival directe, el Borges.
Demba, lesionat, és baixa. Edile i
el central Sergio ho foren per decisió tècnica. Sabaté, sancionat,
no podrà jugar a les Borges.
ba ha manifestat que “això no
ens trau tot el que hem passat
les darreres setmanes en les
que se’ns acusava d’un delicte”. Malgrat aquesta resolució,
el club de la Terra Alta seguirà
“insistint amb l’estament que
sigui necessari per defensar
les nostres raons en tot aquest
afer. Però el que més greu ens
sap és que la imatge del club
ha quedat danyada”.
D’altra banda, informar que el
Deltebre, per manca d’efectius, ha decidit no competir en
la Copa Terres de l’Ebre.

Aldeana-Batea 12 h
Masdenver.-S Jaume 17h
La Cava-Perelló 17h
R Bítem-Olímpic 17h
PLAY OFF ASCENS A 3A
DISSABTE

Ebre E-Arnes 17h
Amposta-Benissanet 17h
COPA GRUP 1		
DISSABTE

Tivenys-Ginestar 16h
DIUMENGE

Vilalba-Catalònia 16h
COPA GRUP 2		
DIUMENGE

Xerta-la Cava 12h
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SEGONA CATALANA
El Tortosa va fer un salt L’Amposta s’encalla
amb la derrota a casa
de qualitat a la Sénia
E

l Tortosa va guanyar a la
Sénia un partit complicat
i manté aspiracions per la
segona plaça (2-3).
Serrano, tècnic de la Sénia: “el
Tortosa es va quedar aviat amb
deu però, malgrat això, i el gol
de David, la primera meitat va ser
anivellada tot i tenir nosaltres diverses contres que vam desaprofitar per precipitació, una d’elles
invalidada per un fora de joc que
no va existir, com tampoc un que
els van xiular a ells i que era una
jugada de gol. A la represa, aviat,
en una acció desafortunada per a
nosaltres ens van empatar. Però
acte seguit David va fer el 2-1. El
partit no va tenir control i el Tor-

tosa va empatar, amb una volea
de Marc Benito, fent després de
penal el 2-3. Ja no vam poder
reaccionar. En general, vam fer
un mal partit i no vam saber llegir-lo. Felicitar al Tortosa, un bon
equip que va merèixer el triomf”.
German, del Tortosa: “el partit
es va complicar per unes decisions arbitrals inexplicables en els
primers minuts. Però l’equip es
va deixar la pell, jugant amb 10,
i va fer un gran esforç. Per joc i
ocasions, malgrat les adversitats,
vam merèixer la victòria. Felicitar
a l’equip. Esperàvem que el Catllar es deixés algun punt a Amposta però no fou així. Seguirem
lluitant”.

CF GANDESA

L

’Amposta, amb dues
derrotes seguides, veu
frenada la seua progressió.
Diumenge va perdre a casa
amb el segon, el Catllar (1-2).
Xavi Cid, el tècnic, lamentava que
“vam fer un partit fluix, sobre tot a
la primera meitat, quan vam estar
desordenats i sense la intensitat
necessària. I això davant d’un rival
com el Catllar, amb bons jugadors, i que va anar per feina, vam
pagar-ho car. Ells amb gols d’Isma i d’Infante es van posar amb el
0-2. Poc abans del descans vam
fer 3 canvis i en els darrers minuts
de la primera meitat ja vam tenir
més presència ofensiva, amb més
agressivitat en la disputa de la

pilota i gaudint d’un parell d’opcions per entrar en el partit. A la
represa, vam seguir insistint i vam
pressionar més amunt. L’equip va
reaccionar del tot i el Catllar ja va
haver de fer-se més enrera, tot i
disposar de diverses contres que
vam saber contrarrestar. Carles,
de penal, va marcar l’1-2. El gol
va arribar una mica tard. Vam intentar-ho però ells ja no van voler
jugar i l’àrbitre va permetre-ho. I
nosaltres, malgrat disposar de
possibilitats, ja no vam poder
empatar. És cert que a la segona
meitat vam millorar però, en general, no vam estar bé. I, com a la
Canonja, vam ser irregulars i vam
fer massa concessions”.

CF ULLDECONA

Golejada que consolida Punts amb doble valor,
la progressió (1-5)
contra el Móra la Nova
E

l Gandesa va golejar al camp
del Riudoms (1-5). D’aquesta
forma, referma la cinquena
plaça.
Alberto López, tècnic del Gandesa, comentava que “en els primers minuts, el Riudoms va fer
sensació de perill amb un parell
d’incursions per banda esquerra,
sobre tot amb una que va evitar
Rojas. Però, amb els minuts, vam
agafar el control del joc, amb
bona circulació i eficàcia en la
resolució de les oportunitats,
avançant-nos amb el 0-2. Van
ser uns 30 minuts molt intensos,
amb molta calor. En els darrers
minuts del primer temps, ells van

EL CAMARLES ES
RETROBA AMB LA
VICTÒRIA
El Camarles va guanyar al
camp del cuer, la Pastoreta
(1-3). D’aquesta forma, es recupera després de dues derrotes seguides. Kiki, tècnic del
Camarles, comentava que “la
victòria va ser molt important i

empènyer més amunt i nosaltres
vam baixar una mica. Malgrat
tot vam aguantar força bé. A la
represa, vam fer uns canvis que
van anar força bé per recuperar
la intensitat de la primera mitja hora de partit. Genís, Carles i
Marc van donar frescura i estabilitat per mantenir el ritme i vam
seguir ben posats, amb control
del joc a la zona ampla. A més,
vam transformar les opcions i
vam aconseguir un resultat que
reflecteix la bona feina de l’equip
que va estar, en general, força
bé, contrarrestant els punts forts
del Riudoms”. Moha, Dilla (2),
Gumi i Genís van marcar.

L

’Ulldecona va guanyar el
Móra la Nova en un partit
amb doble valor per fugir de
les compensacions (3-0).
La primera meitat va ser igualada, amb més domini dels visitants
però sense excessiva profunditat.
L’Ulldecona, ben posat, va saber
contrarrestar el domini visitant. I
l’ocasió més clara fou dels locals,
en botes de Nacho. A la represa,
el partit va obrir-se i l’UIldecona
va decantar-lo al seu favor arran
d’una falta que va penjar Rovira i
que va rematar de forma espectacular Nacho amb el cap. Amb
l’1-0, els locals es van imposar i
el Móra la Nova va sortir del par-

tit. Els falduts van tenir diverses
ocasions clares. I arran d’una altra falta penjada per Rovira, Ion
va fer el 2-0 que ja va decidir. Els
locals van ampliar l’avantatge arran d’una bona assistència d’Obi
que va culminar el protagonista
del partit, Nacho Nuez, amb el
3-0. Carlos Gilabert, de l’Ulldecona: “victòria molt important
que penso que, en el global del
partit, vam merèixer”. El golaverage és ara favorable a l’Ulldecona. Joan Barrufet, jugador del
Móra la Nova: “a la segona meitat
l’Ulldecona va decidir. Una vegada ens va marcar no vam poder
reaccionar”.

no fou fàcil perquè la Pastoreta,
malgrat la seua situació, va competir força bé, molt ben posada
i jugant sense complexes. Cal
felicitar-los per la forma en què
afronten els partits, tot i estar a
la cua. Nosaltres sabíem que era
un partit important i en què no
ens podíem acomodar. L’equip
va estar molt posat i al primer
temps, a més, va encarrilar el
duel amb el 0-2. A la represa va

tenir opcions per finiquitar-lo
però no vam poder perquè ara
ens falta la confiança necessària per tancar els partits i per
tenir més calma en les darreres
passades i també en les rematades. Així mateix, cal dir que la
Pastoreta, aprofitant una indecisió nostra, va marcar l’1-2 que
va crear incertesa fins que al
80 vam sentenciar amb el tercer gol. El més important foren

els tres punts i també recuperar
sensacions per a rebre l’Amposta en el derbi de la jornada
propera. Seguim amb baixes,
fins a sis, però satisfet de l’aportació de tots els jugadors, debutant un cadet i també jugant
un juvenil que ha vingut més
vegades amb nosaltres”. Sergio Diaz, Reales i Teixidó, que
està en ratxa, van fer els gols al
camp de l’equip reusenc.

17

DERROTA DE
L’AMPOLLA
A VILASECA (4-2)
Segona derrota seguida fora de
casa de l’Ampolla. Diumenge va
ser a Vilaseca (4-2). Segons el
mister Enric Alaixendri, “va ser
un partit en què no vam començar bé, rebent l’1-0 arran d’una
fragilitat nostra defensiva que
no és habitual. Vam reaccionar i
Guillem, de falta directa, va empatar. Vam agafar el control de
la pilota i l’equip estava còmode
però el Vilaseca amb transicions
defensa-atac ràpides feia sensació de perill a la contra. Així
ens va fer el 2-1 amb el que es va
arribar al descans. A la represa
Torres va assolir l’empat i l’equip
va tornar a disposar del control
de la pilota i del joc, estant molt
bé tàctica i físicament. Però en
una altra contra, el Vilaseca va
establir el 3-2. El gol, tal com
estava el partit, fou inesperat i
ens va fer molt de mal. Ens vam
descentrar i en aquella fase, el
Vilaseca va decidir amb el 4-2.
Vam intentar reaccionar i vam
tenir una ocasió clara, en botes
de Guillem, per a poder ajustar
el marcador i entrar en el partit.
Però hi ha dies en què les coses
no surten, tot i intentar-ho, i
aquest, per a nosaltres, en va ser
un d’ells, davant d’un Vilaseca
que va fer bé la seua feina i que
va ser efectiu, principalment al
contraatac”. L’Ampolla és quarta, a quatre punts de la tercera
plaça i a nou de la segona de la
que ja queda distanciat a manca
de vuit jornades. En la propera
jornada, l’equip d’Enric rebrà el
Riudoms en partit avançat al
dissabte a les 18 hores.

equip

GF

GC PNTS

1. Valls
2. Catllar
3. Tortosa
4. Ampolla
5. Gandesa
6. Camarles
7. Amposta
8. La Sénia
9. Riudoms
10. Pobla
11. Canonja
12. Ulldecona
13. M Nova
14. Vendrell
15. Vilaseca
16. Torreforta
17. Reddis
18. Pastoreta

68
64
50
55
43
56
49
44
33
39
43
44
42
35
34
20
18
22

13
34
26
43
25
49
41
45
36
39
43
47
48
43
37
52
59
79

71
58
53
49
44
41
39
37
37
36
33
33
30
28
26
20
17
10
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TERCERA CATALANA
El Jesús i Maria goleja la El Santa es reivindica
guayant el líder (1-2)
Cava en el derbi (4-0)
E

l Jesús i Maria va golejar
la Cava en el derbi del
Delta (4-0). I torna a ser un
dels líders, juntament amb el
Batea.
Millor inici dels visitants que van
dur la iniciativa i van tenir les
primeres opcions, amb un tret
de Raimon i un altre de Ferran.
El Jesús i Maria en va disposar
d’una de clara amb una acció
d’Adrià. Tot va canviar arran del
gol del juvenil local, Salva. Fou
l’1-0. Roger Santaella ja havia estat substituït per lesió i la Cava va
notar-ho al darrera. Acte seguit
a l’1-0, indecisió defensiva dels
visitants i Sufi va marcar a plaer.
I poc abans del descans, arran

d’un córner, Lucero va establir
el 3-0. A la represa, en una contra, el davanter del Jesús i Maria
Adrià va definir el 4-0 i el partit ja
no va tenir més incidència. Bon
ambient a l’Aube amb més de
300 persones al camp. El derbi
va ser correcte amb només una
petitat incidència entre el local
Borràs i el visitant Edgar que no
va passar d’un frec a frec puntual
entre tots dos. El Jesús i Maria,
amb molta confiança en el projecte, torna a ser un dels líders,
amb igualtat de punts amb el
Bate. La Cava ha tingut les baixes
de Marcel i del porter Guillem.
Amb un partit menys, fa 7 jornades que no guanya i és dotzena.

CE PERELLÓ

E

l Santa Bàrbara va guanyar
al camp del líder Batea i es
posa a la pomada. És quarta a
cinc punts dels líders.
Chema Esteban, tècnic del Batea, explicava que “a la primera
meitat, nosaltres no vam estar
còmodes. Ens va faltar intensitat.
També cal dir que va ser perquè
el Santa Bàrbara va entrar millor
al partit i va estar, en general al
primer temps, més ben posat,
avançant-se amb el 0-2. A la
represa, nosaltres vam millorar
i vam ser més intensos i vam
pressionar amb més insistència, tenint ocasions per marcar
i poder entrar en el partit. Però
el gol va arribar tard i ja no vam

poder empatar. Felicitar al S.
Bàrbara per la seua victòria, va
ser merescuda i nosaltres a segui treballant per reaccionar en
el proper partit”. Parra, del Santa
Bàrbara: “vam fer una primera
part molt bona. Un gol en pròpia porteria d’Escuté i un altre de
Saul ens van posar per davant. A
la represa va ser el Batea qui va
dominar i qui va tenir ocasions.
Vam saber sofrir i el gol local va
venir ja al final del rebuig d’un
penal. En general, vam fer un
gran treball al camp d’un gran
rival que és líder. Estic orgullós
de l’equip pel seu esforç i per la
feina que va fer per assolir una
victòria molt meritòria”.

11 PUNTS DE 15

Es retroba amb el
El Corbera supera el Flix
triomf, contra el R Bítem i s’enlaira (3-1)
E

l Perelló, després de tres
jornades, va guanyar i
està a un punt dels líders. Va
vèncer el R Bítem (3-1).
Des del Perelló informaven que
“va ser un partit molt competit en
el que va haver una part per equip.
A la primera el Perelló va sortir
molt endollat i Jack, amb una jugada personal, va fer l’1-0. Arran
d’un penal, Jusi va marcar el 2-0,
tenint altres opcions per decidir.
A la segona meitat, el R-Bítem
va sortir amb més intensitat fent
el 2-1 i amb opcions per a poder
empatar. Nosaltres a la contra
vam disposar-les per sentenciar,
sobre tot una de Jack que va anar

al travesser. I ja al final, amb una
contra, Dani Saez va marcar el 3-1
definitiu. Victòria important per
la confiança”. David Garcia, del R
Bítem: “el partit es va complicar a
la primera meitat quan vam rebre
dos gols, el segon d’un penal en
una acció en què abans va fer una
falta a Xexu. Emili va tenir una opció però, per a mi, van fer-li penal
i no va poder rematar en condicions. Abans del descans vam
haver de fer dos canvis obligats
per lesió. No obstant, a la represa,
vam jugar força bé. Eugeni va fer
el 2-1 i vam poder empatar. Ho
vam merèixer. No va ser així i al
final ens van fer el 3-1”.

E

l Corbera, amb un partit
menys, s’enlaira amb 3
victòries seguides (11 punts de
15). Va vèncer un Flix, que ha
sumat 1 punt de 9.
Jorge Parraga, del Corbera: “estem molt satisfets per la imatge i
pel partit davant d’un equip capdavanter. Després d’una ocasió
clara a l’inici, poc a poc ens vam
fer amb el control del joc, tenint molta profunditat, sobre tot
per banda esquerra i dominant
totes les facetes del joc. Dos
gols d’Alejandro ens van posar
per davant i, tot i rebre el 2-1 a
la represa, vam reaccionar acte
seguit amb el gol d’Oriol, tenint

altres opcions. Crec que vam ser
mereixedors de la victòria. Hem
de seguir, distanciant-nos de les
últimes quatre places”. Narcís
Labòria, del Flix: “la veritat és que
en general no vam estar bé, regalant els dos primers gols. Malgrat això cal dir que a la primera
meitat amb l’1-0 vam tenir dues
situacions de gol, de Luis i Magí,
per poder marcar. A la represa,
tot i rebre el 2-0, vam reaccionar
i vam fer el 2-1. Però acte seguit,
el Corbera, a la contra, va marcar el 3-1 que va sentenciar. Res
a dir. Buscar millorar per al complicat partit que tenim a casa
contra el Jesús i Maria”.

L’ALDEANA ES
RECUPERA AMB LA
VICTÒRIA A SANT
JAUME (0-2)

en general, molta igualtat. A la
represa, amb els minuts, es van
notar les nostres carències actuals amb la falta de continuitat
en els entrenaments i manca
d’efectius, érem 12 amb un cadet que va debutar. Vam rebre el
gol i vam intentar-ho però sense grans ocasions. Vam avançar
línies i l’Aldeana va sentenciar al
final. La situació es complica perquè el Godall està ara a sis punts.

Però seguirem intentant-ho per
evitar el descens i si hi ha cap
compensació”. Bartolo, de l’Aldeana: “la primera meitat va ser
molt igualada, amb un Sant jaume que va tenir més la possessió de la pilota i que va treballar
molt. Nosaltres ho havíem parlat de tenir paciència i d’esperar
que ells baixessin intensitat a la
represa. I així va ser. Amb els minuts, i arran del gol de Thomas,

vam anar fent nostre el partit i
el vam anar controlant, jugant
ben posats i sense fisures en
l’aspecte defensiu. Ja al final,
Robert va marcar el 0-2 que
ens va confirmar una victòria
que és la segona seguida i que
dóna més tranquil.litat per a les
properes jornades per acabar el
més amunt possible”. L’Aldeana
rebrà diumenge un dels líders,
el Batea.

Joan Subirats, tècnic del Sant
Jaume, comentava que “la primera meitat va ser molt igualada, amb dues faltes de l’Aldeana que van anar al pal. Però,

L’OLIMPIC
S’IMPOSA
A L’AMETLLA (4-2)
Segons Jordi Roca, tècnic de
l’Olímpic: “va ser un partit
amb alternatives i en el que
a la primera meitat nosaltres
vam tenir més possessió de
pilota però sense poder crear
grans ocasions excepte una
del debutant Arnau Cugat
(Fatarella) i una altra de Ramon, de falta. El propi Ramon,
a la sortida d’un córner, va fer
l’1-0. A la represa, els primers
15 minuts van ser dominats
pels caleros que van remuntar
amb gols de Lluís i de Fages.
I van tenir un parell d’opcions
per a decidir. Nosaltres, amb
els canvis, amb l’entrada de
Soriano, vam reaccionar i ell
va generar l’empat amb una
rematada. Del rebuig Imanol
va marcar. El propi Imanol,
poc després, va fer un gran
gol que va ser el 3-2. Amb el
partit trencat, Soriano va fer
un altre bon gol, el 4-2. Triomf que ens permet seguir en
el grup capdavanter”. Josep
M. Rovira, de l’Ametlla: “vam
començar força bé el partit,
però arran d’una indecisió va
venir un córner i d’allí l’1-0.
A la represa vam reaccionar
remuntant amb l’1-2, tenint el
partit controlat i amb opcions.
Però arran de dues indecisions del nostre porter ens van
capgirar el marcador. Penso
que el 4-2 va ser massa càstig
però vam pagar molt cares les
errades. L’Olímpic, sense crear
ocasions molt clares, ens va
fer 4 gols i així, tot i jugar bé,
va ser complicat”.
equip

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

GF

59
66
71
39
51
42
68
44
56
38
60
48
34
53
34
36
36
14

GC PNTS

32
31
41
26
38
27
45
31
40
39
40
39
38
43
56
55
64
164

49
49
48
44
44
44
43
42
41
39
38
35
32
32
28
22
17
0
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TERCERA CATALANA

CF JESÚS
2 de 6 per al Roquetenc, CATALÒNIA
La Rapitenca també
POSA A LA
cau al camp del Godall contra el Masdenverge ESPOMADA
E

l Godall va vèncer la
Rapitenca B (2-1) i s’allunya
del descens directe, pendent
de si hi ha cap compensació.
Robert Avinyo, del Godall, “va ser
un partit molt disputat en el que
per ocasions mereixiem haver
marcat algun gol més. Ens vam
enfrontar a un molt bon equip,
que sap el que vol i que ho fa
casi tot bé. Malgrat això, nosaltres vam fer 3 arribades clares i
Miquel va marcar l’1-0 abans del
descans. A la represa, durant 25
minuts, ells, sent més directes,
van ser superiors i van empatar,
si bé nosaltres també vam tenir
alguna opció a la contra. Ells, per
agressió, es van quedar amb deu.

Nosaltres també per una segona
targeta que ho era a Xavi Royo.
El partit estava obert i va ser Miquel, a poc del final, qui va establir el 2-1”. Ramon Sancho, de
la Rapitenca: “ens va costar molt
adaptar-nos al camp davant d’un
equip que tenia molt clar el que
havia de fer. Ells van marcar l’1-0
i van tenir opcions per fer algun
gol més. A la represa vam passar a ser directes i vam tancar al
Godall, fent l’empat. Però quan
millor estàvem va passar l’agressió d’Angel i el partit va estar 10
minuts parat. Després ja va ser
un altre partit i ells cap el final
van marcar el 2-1 que penso que
fou just”.

MINUT 91

E

l Roquetenc, en el segon
dels sis partits que té
seguits a casa, va guanyar el
Masdenverge. De moment,
dues victòries i l’equip que
està fent una bona campanya.
Miquel Campos, cap de premsa
del Roquetenc, deia que “l’equip
va començar amb molta intensitat i es va avançar aviat amb l’10, amb el gol de Cessay, desaprofitant després altres ocasions.
A la represa, Michael va fer el 2-0
que semblava decidir. Però no va
ser així perquè el Masdenverge
va lluitar i va fer el 2-1. El partit
va estar obert fins el final, amb
pressió del Masdenverge i un
Roquetenc que no va saber sen-

tenciar amb les contres que va
tenir”. Capera, del Masdenverge:
“als primers 15 minuts vam estar fatal i ells van crear un parell
d’opcions i el gol. El Roquetenc
és un equip ordenat, es nota la
mà del seu tècnic, i si s’avança al
marcador és complicat jugar-li.
Nosaltres vam reaccionar tenint
Àlex una ocasió però no vam
empatar. A la represa, ells van fer
aviat el 2-0 però nosaltres vam
assumir riscos amb defensa de 3
i Juan i Àlex van disposar d’opcions, fent Edu de penal el 2-1.
Vam intentar-ho però no es va
poder davant d’un equip ben col.
locat. Seguirem lluitant per buscar sortir del descens”.

FC GODALL

Futbol Formatiu es
farà a Camarles

El Catalònia va vèncer en la
seua visita al camp de cuer,
l’Alcanar (0-5) i, amb 14 punts
de 18, s’ha recuperat i és ara
sisè a 5 punts dels líders. La
classificació no s’acaba de
trencar i els resultats fan
que continui oberta. 8 punts
separen els 9 primers. El que
està clar és que cada cop hi
ha menys marge d’errada i les
ensopegades a partir d’ara,
pels equips que empenyen
per darrera, ja poden ser més
importants. Els de la Santa
Creu van guanyar a Alcanar
amb gols d’Aleix (2), Marc
Prades (2) i de Cosido. Demà
dissabte, visitaran el Roquetenc, al camp de gespa natural. Per als de Roquetes serà
el tercer dels sis partits que
tenen seguits com a locals.

QUARTA
CATALANA
SEGONA FASE

E

du Albacar, impulsor de
Futbol Formatiu Terres de
l’Ebre, va informar que el nou
projecte es farà a Camarles.
Albacar va confirmar-ho a Minut
91, a Canal Terres de l’Ebre, on va
presentar a Oriol Romeu, jugador faldut del Southampton, que
també formarà part del projecte.
D’altra banda, des de la UE Delte-

bre han manifestat que van estar
en converses amb Albacar i Gilabert, impulsors del projecte, per
dur-lo a terme a través del club
del Delta. “Però finalment, per
unes circumstàncies o per altres,
no s’ha fet quan a nosaltres ens
interessava molt després del que
va passar amb l’Escola i per tenir
futbol formatiu al club”.

JUAN CARLOS
FIBLA, NOU
COL.LABORADOR DE
MINUT 91

video amb experiència radiofònica. De professió és informàtic. En
les darreres setmanes s’ha afegit
al projecte televisiu ebrenc amb
l’enregistrament de partits per
després fer els reportatges que
s’emeten a la televisió, durant el
programa. Juntament amb Joaquin, també col.laborador, Fibla
s’ha implicat “per sumar i ajudar
a fer més gran un projecte que,
a la vegada, fa gran el territori”.

El faldut Juan Carlos Fibla és un
nou col.laborador del programa Minut 91 de Canal Terres de
l’Ebre. Fibla és càmera de cap
de setmana i, a més, editor de

R

obert Avinyo, tècnic del
Godall, estava molt satisfet
per la victòria de diumenge.
Segons el tècnic, “l’equip va jugar
amb molta intensitat i es va entregar. Ja vaig dir, temps enrera,
que amb la feina que estàvem
fent arribarien els resultats. I ara,
amb 7 punts de 9, estan arribant.
Hem de seguir. Queda molt per
fer”. Ramon Sancho, de la RaMinut 91 s’emet a Canal Terres de
l’Ebre en directe els diumenges
la nit (22.30 h) i amb redifusió els
dilluns (15.30 h).
Michel Viñas n’és el presentador
mentre que el canareu Quique
Queral i Dani Camacho formen
l’equip tècnic de realització. En
el que portem de temporada ja
s’han emés més de 150 reportatges de partits d’equips del nostre
futbol.

pitenca, lamentava “l’agressió
d’Àngel a un jugador del Godall.
Condemno aquest fet i demano
perdó en nom del meu equip i
de la UE Rapitenca. A més, ens va
perjudicar perquè fou quan millor estàvem. El partit, amb l’1-1,
es va aturar durant 10 minuts i,
com acostuma a passar en situacions així, quan es va reemprendre ja va ser un altre partit”.

Demà dissabte comença la segona fase a la Quarta catalana. Al
play-Off d’ascens, els partits de
la primera jornada són: Ebre Escola-Arnes i Amposta-Benissanet. Minut 91 oferirà els resums
dels dos partits el diumenge
vinent, en la secció de Quarta
catalana. D’altra banda, la Copa
Terres de l’Ebre, en la primera
jornada, tindrà els següents
partits. Grup 1: Tivenys-Ginestar i Vilalba-Catalònia. En el 2:
Xerta-la Cava i Fatarella-Deltebre (retirat). El Deltebre no
competirà en la Copa: “volíem
fitxar jugadors d’altres equips
de la categoria i ens han dit que
no podem fer-ho. I això, amb
les baixes que tenim (a Vilalba
diumenge vam anar amb 10),
més el tema de Futbol Formatiu
Terres de l’Ebre, que ens ha afectat anímicament, ens complica la
nostra participació”. Cap equip
més, de moment, ha anunciat
que es retiri.
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NOTICIES
BREUS
REMERS A LA
SELECCIÓ
L’Open de Primavera va tenir
lloc a Banyoles. Del CN Ampos
ta, Entre els resultats destaca
amb la modalitat dos sense la
primera posició d’Aina Cid, i la
segona de Núria Puig. També cal
remarcar les dos finals de l’equip
juvenil i femení de Paula Arques
amb la cinquena posició i l’equip
juvenil masculí de Eros Vilar i
Aaron Cano que van aconseguir
la sisena posició. En categoria
absoluta els representants del
CR Tortosa, Ismael Rifi en Skif,
i el dos sense timoner d’Àlex
Sigurbjonsson i Pau Vela van fer
bronze. La regata era d’accés a
l’equip nacional espanyol en el
que hi ha ebrencs amb Victòria
Cid, Núria Puig i Albert Barrera
del CN Amposta,

i en absolut
Aina Cid del CN Amposta, Pau
Vela, Àlex Sigurbjörnsson i
Ismael Rifi del CR Tortosa. La
propera competició, a nivell
de Catalunya, serà el proper 6
d’abril a Tortosa en una regata
Sprint de 400 metres.

POLIESPORTIU
El Club Bàsquet
Cantaires s’enfonsa

A
E

l Cantaires Tortosa sembla
sentenciat al descens de
Copa Catalunya.
Més després de la derrota a casa
davant el Bàsquet AESE. Els tortosins sumen amb aquesta cinc
derrotes consecutives i seguei-

xen sent cuers de la categoria
amb remotes opcions de permanència. D’altra banda, es parla de
que es pot estar creant una candidatura, una vegada el president
Sisco Pepió va informar que no
es presentaria.

Oriol Romeu i Aleix
Garcia, orgull faldut

VOLEI ROQUETES
Derrota del sènior masculí per
3-1, en un partit que decidia si
els roquetencs eren tercers o
quarts a la fase final. El juvenil
femení va perdre en un duel
igualat en què les visitants van
decidir al finals dels sets (1-3).
Així mateix, el cadet femení va
perdre, per un contundent 0-3.
Per últim, victòria de l’infantil
femení per 3-0 davant el CV
Cunit. Amb aquesta victòria
les noies acaben la primera
volta de la segona fase invictes
imillorant dia a dia el seu joc.
En la propera jornada, el sènior
masculí jugarà la fase final
d’ascens a Primera Nacional a
Lleida, demà dissabte.

Lliga Catalana d’handbol
femení els dos equips
ebrencs de la categoria van
perdre.
L’Handbol Ascó va caure a casa
per 22 a 28 davant el Gavà, mentre el Perelló va perdre a la pista
del Sant Vicenç per 32 a 26. Tots
dos equips acumulen ratxes negatives.

E

ls ulldeconencs Oriol
Romeu i Aleix Garcia van
formar part de la victòria de
la selecció catalana per 2 a 1
davant Veneçuela.
En el partit del seu debut amb
l’absoluta tots dos van saltar al
camp al minut 46, Oriol Romeu
va substituir Pere Pons i Aleix

Garcia a Joan Jordán. Quan
tot semblava que acabaria amb
empat a 87 Javi Puado va aprofitar una gran jugada individual
d’Aleix Garcia, amb passe d’Oriol, per marcar el gol de la victòria per Catalunya a Montilivi,
estadi que va viure una festa del
futbol català. (ebredigital.cat)

Les riberenques sumen tres derrotes consecutives i són novenes
amb 20 punts. Però més preocupant és la situació del Perelló
amb cinc derrotes consecutives
i set jornades sense guanyar que
situa l’equip en desena posició
amb 16 punts, els mateixos que
el Sant Boi que marca el descens. (ebredigital.cat)

Victòria del sènior
masculí del CE Tortosa
L

HANDBOL
AMPOSTA
RESULTATS CAP DE SETMANACADET FEMENÍ. CH.
Esparreguera 16 - CH. Amposta
“Naturebre” 32. INFANTIL
FEMENÍ: Vilamajor 13- CH. Amposta 12 INFANTIL MASCULÍ:
CH. Amposta 23 - Sant Andreu
22. ALEVÍ MIXT: CH. Amposta
10 - Sants 6

Derrotes de l’Handbol
Club Perelló i de l’Ascó

’infantil escolar del Centre
Esports Tortosa va guanyar a
el Reusenc (cadet) (39-35).
L’infantil femení va vèncer a la
pista del Vilanova del Camí B per
22-30. Un gran partit que referma
la millora, tant en defensa com en
atac. L’infantil masculí va superar
el Canovelles per 22-21. Partit vital i molt emocionant, per aconseguir el primer lloc. Gran treball
i gran victòria. El repte s’ha pogut
assolir. Molt bona feina. Ara cal
preparar-se per a la segona fase.
El cadet masculí, amb més efectius, va imposar-se al Bordils Verd
per 38-25. El cadet femení va
guanyar al cuer Gavà (26-30). Per
les baixes, només 7 efectius i partit

que va ser del tot complicat. Per
la seva part, el sènior femení va
perdre en el segon partit de la segona fase, a la pista del Sant Joan
Despí B (26-17). A la represa, el
desencert en els llançaments i les
bones contres locals van decidir.
El proper partit, a casa, serà contra el Cardedeu. El sènior masculí, per la seua part, va guanyar el
Cerdanyola per un ajustat 25-24.
Després d’un primer temps igualat
(13-12 al descans) l’inici de la segona meitat va ser letal dels tortosins amb un 4-1. El partit, però,
es va ajustar altre cop fins el final,
quan la millora defensiva va valdre
el triomf. Comiat de la temporada
del porter Joan per una lesió.

Ouhdadi i Cuñat
guanyen a l’Ampolla

Èxit del Club Twirling la
Ràpita a l’estatal

L

E

’Ampolla va acollir la
segona prova puntuable
del ciruit Running Series.
Yassine Ouhdadi i Encarna
Cuñat es van imposar a al distància llarga de 10.000 metres i
van completar el podi Ali Fathi i

Musa Sowe. En la distància curta de 5.000 van guanyar Youssef
Abaghad i Hajar El Azzioui. Susana Castells i Claudia Gimenez
van ocupar els altres dos calaixos del podi, així com Josep Sanahuja i Omar Machi. (ebredigital)

l Club Twirling la Ràpita
va disputar el Campionat
d’Espanya d’Especialitats
Tècniques, Parelles i Conjunts
a Mataró.
Fou la primera prova obligatòria
per a poder accedir als Campi-

onats Internacionals d’aquesta
temporada 2019, així com també
la primera prova puntuable per al
rànquing de punts per accedir a
l’europeu. “Els resultats dels rapitencs, amb un bon nombre de
medalles, foren exitosos”.

esports

EQUIP DE LA JORNADA

JOAQUIN CELMA

EQUIP DE LA SETMANA
UD JESÚS I MARIA
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SERGIO REALES

IMANOL

(Camarles)

(Olímpic)
DIDAC RIUS
(Aldeana)

MIQUEL CALLARISA
(Godall)

JORDI TOMÀS
(Tortosa)

CENTELLES

DILLA
(Gandesa)

(S Bàrbara)
BORRÀS
(Jesús i Maria)
VICENT

IVAN ARASA

(Perelló)

(Roquetenc)

(Ulldecona)

COSIDO

ALEJANDRO

(Catalònia)

(Corbera)

PRIMERA I SEGONA EN OFF

TOP SECRET
· Després de no arribar a un
acord amb el Jesús i Maria, el
projecte d’Edu Albacar desembarca a Camarles, amb la presidència futura de Juan José
Gilabert, president del Jesús i
Maria fins a finals de temporada. La idea és tenir dos equips
per categoria. Si ja tenim guerra al futbol base on Rapitenca,
Tortosa, Amposta, Ebre Escola
i Ascó comanden el lideratge,
ara n’hi haurà més perquè hi ha
un nou club. Bertomeu, la junta
i el soci de Camarles van donar
el vistiplau a l’acord.
· A la Rapitenca han hagut 8
altes en els dos últims mesos.
El darrer Marcel España, de la
Cava. Els altres: Demba, Edile,
Vega, Ricardo, Sergio Arévalo,
Abdul i Omar. Aquests dos i
Demba ja no hi són. Cal men-

NACHO

· Inèdit: Marcel demana la bai-

talitzar-se que, excepte miracle, la Rapitenca baixarà de
categoria. Està a 7 punts de la
zona de permanència.
· Gran iniciativa de l’Ametlla
que ha enviat equipacions de
l’equip calero a joves jugadors
de Gàmbia.
· La Federació va fer el sorteig
del play Off d’ascens a la 4 catalana en dimecres i en Futbol
Ebrenc, quatre dies abans ja
vam posar els enfrontaments.
Només un error: el canvi de
camp. Tenim una mica de màgia.
· La meva intuició és que l’Acsó
la propera temporada jugarà a
la segona catalana.
· Entre la televisió i els grans
clubs s’estan carregant el futbol. Els equips que estaven a la
Segona B a la 08-09 ara estan:

Celebracions al vestidor del Santa Bàrbara, després del triomf a Batea.

1 a Primera, 4 a Segona, 30 a
Segona B, 21 a Tercera, 4 a Regional i 20 desapareguts.
· Destinacions de dos jugadors
de l’Ascó per la lliga vinent:
Víctor Bertomeu, Amposta o
Rapitenca, i José Ramon, Tortosa o Gandesa.
· La Copa de 4a catalana té
dos grups, en un d’ells va tocar
Ginestar i Vilalba que eren dos
dels ‘gallets’ i amb rivalitat afegida per l’afer de la denúncia
federativa dels riberencs. La
meva pregunta és: per què no
hi va haver un sorteig perquè
cadascú quedés en un grup?.
· Subi, exmister del Roquetenc, Ametlla i Aldeana té tres
ofertes per a la propera temporada. De moment, fins al
maig no prendrà la decisió del
seu futur esportiu.

xa a un equip de Tercera (la
Cava) i al dia següent és titular
a Primera amb la Rapitenca.
· 14 jugadors del Gandesa han
marcat i cinc d’ells són defenses. Entreni qui entreni, Rafel,
Guillermo i ara Alberto, aquest
equip té genètica competitiva
i sempre està entre els millors.
· Raül Teixidó porta quatre setmanes marcant. Només ha jugat 9 partits de titular i ha fet
9 dianes. O pren espinacs o
dorm cada nit amb un pilota.
· Dos jugadors que havien de
triomfar a la Rapitenca i no van
fer-ho, es recuperen a la Segona catalana. Dilla i Nacho van
marcar dos gols cadascun.

· El Tortosa va a per totes per
a la Promoció. Últimes 9 jornades, 8 victòries. Següents rivals: Pobla, Vendrell, Gandesa,
Ampolla, Canonja, Catllar, Camarles i Valls. A la segona volta, el Catllar ha aconseguit 17
punts i el Tortosa 24.
· Vaig dir abans de començar la
temporada que no hi hauria ni
un descens dels nostres equips
ebrencs a la Segona Catalana.
Rectifico, un mínim baixarà i
tant de bo es salvin tots, però
ho veig molt difícil.
· Abans del partit la Sénia-Tortosa es va fer un minut de silenci en record a Alfredo Segura, de 42 anys. Estava en llista
d’espera per a ser operat.

TERCERA EN OFF
· Si hagués de dir qui podria ser
campió, aposto clarament per
dos equips, Batea i Perelló, per
tenir bones plantilles, bons entrenadors i grans aficions que
influeixen molt en aquesta fase
final de la Lliga. Però ull al Santa
Bàrbara i al Catalònia que estan en un gran Moment. L’equip
de Parra, últims 13 partits només una derrota i per la mímina
a Flix. Va guanyar al líder Batea
que portava 9 partits invicte.
· Ningú li impedeix al Jesús i
Maria jugar la Promoció. L’únic
problema és que no pot ascendir per la sanció. Jo crec que,
si queda segon, hauria de deixar que un altre equip pogués
jugar-la perquè poguessin haver-hi mes conjunts ebrencs a

la segona catalana
· Gran moment dels jugadors
del Catalònia Marc Prades i
Aleix que porten setmanes en
què si no marca un, ho fa l’altre
o tots dos.
· Matagegants Godall: la Cava
i, aquesta setmana, la Rapitenca B han caigut, més el Flix que
només va empatar. El seu mister, Robert, ha de prendre pastilles per dormir de tanta emoció. Ha fet reaccionar l’equip.
· Decepció total de la Cava:
set jornades sense guanyar i va
perdre per golejada el derbi a
Jesús i Maria. El que serà nou
director esportiu, Juanjo Prats,
té un nou projecte. La temporada hi haurà revolució. No
serà fàcil. Verem que passa.

22

DIARI MÉS EBRE • divendres, 29 de març / 2019

gastronomia

XIPS
DE CARABASSA

INGREDIENTS
•
•

Carabassa
Oli d’oliva suau i sal (més
aviat gruixuda)

PREPARACIÓ:
Pelar la carabassa i tallar-la
ben fina, millor amb l’ajut
d’una mandolina, però si no
en tenim, és qüestió de tallar-la fina amb molta paciència.
En un cassó posar oli abundant i escalfar-lo. Quan estigui ben calent, posar un
grapat dels talls de carabassa, baixar una mica el foc, i
fregir fins que la carabassa
comenci a estar daurada.

S’ha d’anar remenant perquè
es fregeixi per igual. Treure i
posar sobre un plat amb paper
absorbent o sobre un colador
per eliminar l’excés d’oli. A la
poca estona s’ha de treure del
paper absorbent perquè sinó
deixen de ser cruixents, posar
en un plat o en el bol de servir
i espolsar sal. Estan més bones
recent fetes. Ideal com acompanyament de carn o peix o
per fer el vermut!

serveis
I M M O B I L I À R I A
SOLAR EN
VENTA

TÈCNICS
TITULATS
EN JARDINERIA

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

Soldador
mantenimiento
industrial

ES LLOGA
PÀRQUING:

/ /

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.

Buscamos Mecanico/
soldador para la zona
de Tortosa. Se valora
experiencia y formación.
Contacto : 654 184 289
Sr. Isidro Banegas

TEL. 615 24 66 99

plaça, 1 d’Octubre
(antiga Joaquin Bau)
de Tortosa

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

639 594 527

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

Amb el Sol ja circulant pel teu signe,
avances cap als teus
objectius. Urà a la
teva Casa de l’economia, fa que entris
en una etapa on
cercaràs noves fonts
d’ingressos.

balança
24/09 al 23/10
Venus al teu sector
laboral i de la salut,
afavoreix trobar
feina o aconseguir
un tractament
adequat. El Sol a la
Casa VII, assenyala
moviment al sector
de la parella.
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cranc

lleó

02/05 al 21/06

22/06 al 23/07

24/07 al 23/08

Venus, aspectat
a Urà, facilita que
prenguis decisions o
que t’atreveixis a fer
un pas important. De
moment, potser quedarà en un projecte,
però vas posant els
fonaments.

Mart a Taure, i al
final de la teva Casa
XII, pot fer que et
sentis una mica
engabiat. Molta
energia per cremar
en estat d’espera.
Ja queda menys per
passar a l’acció.

La Lluna al costat
de Saturn i Plutó,
pot proporcionar-te
certa tensió amb la
parella. Especialment
si no estàs disposat
a veure la realitat i
a aprofundir en els
problemes.

El Sol circulant pel
teu sector IX, pot
inclinar-te a practicar
una mica d’esport.
Potser darrerament
has posat pes o
bé et sents tens i
necessites alliberar
energia.

Mercuri, ja directe, és
al costat de Neptú i
això, situat al sector
de les relacions,
demana una dosi de
prudència. Intenta
deixar les coses
clares per evitar
malentesos.

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

Amb Plutó, tan a
prop de Saturn,
algunes coses es van
materialitzant. Bon
moment per establir
límits i per deixar la
feina estructurada, a
l’espera de passar a
l’acció.

La tensió dels planetes a Peixos, pot
fer que vegis coses
que no són, o que
deformis la realitat
per un excés de
percepció. Prendre
distància pot ser bo
per veure-hi clar.

L’aspecte dels
planetes a Peixos,
et proporciona una
mena d’instint, que
pot resultar necessari
per entendre cap on
has de tirar. Sobretot
si estàs en una situació incerta.

Urà conjunt al Punt
de la Fortuna, pot
propiciar troballes interessants. Situacions
que sembla que
vénen a complicar-te
l’existència però que
afavoreixen els teus
interessos.

Venus a Peixos,
t’inclina a cercar la
pau. En un sentit
més terrenal, et pot
fer anar de botigues
o cercar una nova
imatge. Expresses
els afectes de manera més directa.

bessons

verge
24/08 al 23/09

Secció patrocinada per:

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

112
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a l’última

PLATAFORMA
SEGELL
INFOPARTICIPA
EN
ADEFENSA
LA TRANSPARÈNCIA
DE L’EBRE
EN
LA COMUNICACIÓ
18 ANYS
DE LLUITA

D

emà dissabte, la
Plataforma en Defensa
de l’Ebre farà demà una
festa reivindicativa i lúdica
al Pavelló Firal 1 d’Octubre
d’Amposta de celebració dels
18 anys de la PDE.
“Amb aquesta donarem per acabats els actes dels 18 anys Lo
Riu És Vida, encara que quedaran coses per anar fent com una
exposició itinerant pels ajuntaments i organitzacions que van
contribuir a la campanya del
TotSuma per recollir diners i poder fer noves coses comunicatives del que representa la PDE
i les finalitats que tenim”. Després de la decisió del Suprem,
l’entitat informa que seguirà

EL SUPREM
DESESTIMA EL
RECURS DE LA PDE
El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs contenciós
administratiu contra el Pla
Hidrològic de la Conca de
l’Ebre presentat l’any 2016 per
la Plataforma en Defensa de
l’Ebre (PDE) i diversos ajuntaments i consells comarcals
del territori. La sentència,
dictada l’11 de març passat,

treballant per oferir respostes
coordinades i consensuades a
nivell de territori, amb ajunta-

DEMÀ DISSABTE, A
AMPOSTA, LA PDE
FARÀ UNA FESTA
REIVINDICATIVA
PER TANCAR ELS
ACTES DEL
18È ANIVERSARI

ments i institucions. Alhora, fa
una crida a la mobilització social, a les Terres de l’Ebre i arreu
del país, per denunciar “aquesta
nova agressió al riu i al delta de
l’Ebre”. En aquest sentit, demana participar “massivament” en
les activitats organitzades demà
a Amposta.
La jornada s’iniciarà a dos quarts
de sis de la tarda amb activitats
destinades al públic infantil i
s’allargarà fins la matinada. Els
llibres, pallassos, jotes, puntura,
circ, castellers i les actuacions
musicals seran els protagonistes de l’acte, que vol celebrar
festivament la lluita per les Terres de l’Ebre i reivindicar la necessitat de mantenir-se actius

en la defensa del territori. Els
actes de celebració dels divuit
anys es van iniciar el passat mes
de setembre amb una festa a
Tortosa i un debat amb joves de
la conca de l’Ebre. També s’han
organitzat debats amb el món
científic, ONGs o periodistes.
A banda de les activitats destinades als més menuts -amb
Muniato Show, Pallasso com tu
i Salut i Clowns, així com tallers
de circ amb l’ETcA i una xocolatada i inflables- es podrà visitar
la fira de plataformes i entitats
del territori, a més de la Fira del
Llibre Ebrenc, que participarà
en la jornada. En l’àmbit artístic,
intervindran Hernan en H, Ignasi Blanch, Núria Àrias, Assump-

conclou que els cabals fixats
pel pla són suficients per evitar el deteriorament físic dels
hàbitats i espècies del delta
de l’Ebre. Segons denuncia la
PDE, la resolució “legitima judicialment” la política hidràulica de l’estat espanyol i fa “cas
omís” a les evidències científiques i tècniques aportades sobre l’estat del riu i el Delta de
l’Ebre, així com les seves necessitats pel que fa a cabals i
sediments.
La plataforma alerta que la re-

solució evidencia “un pacte
d’Estat per a una gestió mercantilitzada dels rius i el territori, basada en nous transvasaments i grans regadius”. La
PDE denunciava que els cabals
ecològics fixats en el Pla són
els sobrants de les noves concessions i promeses de grans
regadius fetes arreu de la conca -més de 550.000 hectàrees-, així com la construcció de
més de mig centenar de noves
infraestructures de regulació.
Segons informa la PDE, el Tri-

bunal Suprem justifica el rebuig
a la demanda pel fet que els
cabals ecològics previstos són
“molt superiors als que es contemplen en la resta de rius de
l’Estat”.
Alhora, sosté que els cabals
fixats per part del pla són suficients per evitar el deteriorament físic dels hàbitats i espècies del delta de l’Ebre, i que les
mesures contemplades -més
hectàrees de regadiu i embassaments- no tenen cap efecte
ambiental sobre l’espai natural.

ta Arasa i Pep Casals. També
participaran la colla castellera
Xiqüelos i Xiqüeles del Delta,
diables i tambors lo Minotaure,
la Tuna Folk i intervencions de
diferents plataformes. Les actuacions musicals arrancaran amb
l’ampostí Rampaire i seguiran
les actuacions de Pili Cugat ‘la
jueva de Tortosa’; la Unió Filharmònica d’Amposta; Quico el
Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries; les jotes de Guardet i la seua
rondalla, Sílvia Ampolla, Imma
de Sopa i Sofia Morales; Èric
Vinaixa; Los Sirgadors, Pepet i
Marieta; Xeic; Elma; Nautilus;
Mascarats i la Moto del Monaguillo. També col·laborarà l’actriu i pallassa Pepa Plana.

