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Edita: A l’abril cada gota val per mil
La falta de pluja començava 

a ser preocupant. Entrada 
la primavera ens feia falta una 
bona pluja perquè feia pena 
veure els camps de cultiu secs, 
les collites mig aturades i ni 
tan sols una mica de rosada 
als matins. La falta de pluja és 
una situació preocupant que 
està provocant importants 
efectes nocius per al medi.
L’alarmant manca de precipita-
cions des del desembre passat 
és evident arreu de les nostres 
comarques i sembla que es de-
gut a un anticicló perpetu ins-
tal·lat des de primers de desem-
bre sobre l’Estat, que desvia les 
tempestes a altres latituds tot 
i que també hi ha la influència 
del canvi climàtic. La sequera, 
a més, és un bon caldo de cul-
tiu per als piròmans. Aquestes 
persones sense escrúpols, ma-
joritàriament solitàries, amb un 
trastorn del control dels impul-
sos i problemes de sociabilitat, 
actuen amb actes intencionats 
i deliberats, i normalment pre-
meditats. I això per què? Sem-
bla que els provoca un estat 
d’excitació, de fascinació i lo 
millor de tot és que, no senten 
cap penediment!
L’any passat hi va haver a Ca-

talunya 312 incendis forestals, 
que van cremar 202 hectàrees. 
Va ser el millor des que es te-
nen dades registrades i es pot 
considerar com a mínim el mi-
llor dels últims 15 anys. El bon 
comportament de les condi-
cions meteorològiques va ser 
un element fonamental per a 
la reducció tant del nombre 
d’incendis com de la superfície 
cremada. Les pluges acumu-
lades dels primers sis mesos 

EDITORIAL

de l’any van superar la mitjana 
àmpliament a la majoria de co-
marques i això va representar 
un coixí important per a evitar 
l’inici i la propagació dels in-
cendis. A més, les condicions 
de temperatura i humitat rela-
tiva van ser en general modera-
des, cosa que va evitar situaci-
ons de perill extrem d’incendis 
forestals. Però, en el que por-
tem d’aquest 2019, des de l’1 de 
gener fins avui, ja s’ha superat 

el total d’hectàrees cremades 
durant tot l’any passat!
Des del passat 15 de març fins 
al 15 d’octubre no es pot en-
cendre foc en terreny forestal. 
Tots i totes sabem que la pro-
tecció i conservació del medi és 
essencial per al futur del nostre 
planeta, perquè tots els éssers 
vius, inclosos els humans, de-
penem de molts béns i serveis 
ecosistèmics que la natura ens 
proporciona. Cuidem-la!
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PER L’1-O
L’alcalde i el tinent d’alcalde de la Ràpita també 
s’abstenen de declarar en la compareixença al jutjat 
L’alcalde de Sant Carles de 

la Ràpita, Josep Caparrós, 
i el tinent d’alcalde, Albert 
Salvadó, també s’han acollit 
al seu dret de no declarar en 
la seva compareixença als 
jutjats d’Amposta, aquest 
dimecres, pels fets de l’1-O que 
s’investiguen a petició de la 
Fiscalia.
Entre crits de “no esteu sols” i 
molts aplaudiments, i mostrant 
pancartes amb lemes com “Jo 
acuso” i “1-O: la Ràpita no obli-
da”, Caparrós i Salvadó han entrat 
al jutjat agraint l’escalf rebut. “No 

ens hem sentit mai sols en la de-
fensa dels drets i les llibertats”, ha 
dit Caparrós. 
A la sortida dels jutjats, l’alcalde 
i el tinent d’alcalde de la Ràpita 
han explicat que s’han acollit al 
seu dret de no declarar i que “es 
defensaran i donaran explicaci-
ons quan sigui el millor moment 
per defensar els seus drets”. 
“No hem declarat perquè aquí 
s’ataquen les nostres llibertats i la 
democràcia”, ha remarcat Capar-
rós. 
L’alcalde ha defensat que l’1-O els 
ciutadans de la Ràpita van exercir 

els seus drets democràtics que 
van “intentar trencar” l’actuació 
“desproporcionada i injustificada” 
de les forces de seguretat espa-
nyoles, en el cas del municipi del 
Montsià, de la Guàrdia Civil.
“Sempre he dit que hi haurà un 
abans i un després de l’1-O al 
municipi, sobretot després de 
l’actitud i orgull mostrat pels ra-
pitencs i rapitenques que, sere-
nament, tossudament i pacífica-
ment, van defensar les llibertats 
del poble català”, ha assenyalat 
Caparrós. “Votar mai pot ser un 
delicte”, ha afegit Josep Caparrós, i Albert Salvadó, aplaudint i agraint les mostres de suport.

SUCCESSOS
Pintades feixistes a la casa de la 
cap de llista de Primàries Tortosa
L a casa de la candidata a 

l’alcaldia de Tortosa de 
Primàries, Núria Menasanchal, 
va patir pintades feixistes.
Segons ebredigital.cat, la cap de 
llista del partit republicà ha va-
lorat aquestes pintades “com un 
atac cobard” i ha explicat que al 
mur on hi havien pintat llaços 
grocs, van guixar “Viva España”, 
“Viva Franco”, “Vox”, i la frase “la 
república no existeix idiota”. L’al-
caldable ha comentat que “de-
nuncien que hi ha pancartes pels 
presos polítics a l’Ajuntament, i a 
mi m’ho han empastifat tot”. El 

partit republicà ha respòs dient 
que “els insults i la virulència es-
panyolista no ens espanten per-

PER RETIRAR L’ESTELADA
Judici suspès per 
incompareixença 
El 5 de febrer es va retirar 

l’estelada situada a la 
rotonda del pont nou de 
Tortosa, pressumptament pel 
grup d’acció “Tabàrnia Sud”.  
Des de l’Assemblea Nacional Ca-
talana van denunciar-los, donat 
que es trobada en una propietat 
privada. El coordinador de l’ANC, 
Joaquim Vallès, va anar a decla-
rar en contra els 5 membres del 
grup Tabarnia sud. El judici es va 
suspendre. Dos dels investigats 
van portar al·legacions per escrit 
conforme no podien estar. Un 
altre membre no va poder com-

parèixer i estava pendent d’un 
justificant. Per tant, van compa-
rèixer 2 dels encausats. El judici 
es reprendrà el 22 de maig. 
D’altra banda, segons també in-
forma ebredigital.cat, la Junta 
Electoral de Zona ha notificat al 
delegat de Govern, Xavier Palla-
rés, l’obligació de retirar l’estela-
da gegant que hi ha a l’entrada 
de Tortosa i que va penjar l’ANC. 
El candidat del PP a Tortosa, To-
nyo Vallés, va denunciar els fets 
constatant que els terrenys no 
són de titularitat privada. L’ANC, 
en canvi, diu que sí que ho són. 

què ens són antigues conegudes, 
GUANYAREM i no us deixarem 
avançar!!!”.

‘BOTIFARRADA 
SUPREMA’ A 
ROQUETES
Diumenge, va tenir lloc, a Ro-
quetes, la primera ‘botifarrada 
suprema’ de les Terres de l’Ebre 
organitzada per Òmnium Cul-
tural i amb el suport de la Taula 
per la Democràcia. L’esmorzar 
popular va ser a l’Hort de Cru-
ells de Roquetes. En acabar, es 
va fer un acte reivindicatiu de 
suport a les persones encausa-
des. La botifarrada suprema ja 
s’ha celebrat en altres indrets 

del país per protestar de forma 
irònica contra els que “volen 
limitar la forma de ser dels ca-
talans i l’exercici de la llibertat 
d’expressió, el dret de manifes-
tació o el de l’autodeterminació. 
És una reacció al fet que durant 
l’interrogatori del fiscal a Jordi 
Cuixart al Suprem es posés en 
dubte l’organització de botifar-
rades, i per això cada cop que es 
posi en dubte un dret, l’exerci-
rem amb més força”. A la imat-
ge, l’alcalde de Roquetes, Paco 
Gas, i la resta de citats a declarar 
per l’1-O de Roquetes, en l’acte 
de diumenge.
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MOCIONS AL PLE
Al ple de dilluns (vegeu noti-
cia adjunta), també han que-
dat aprovades una altra altra 
moció del PSC, per reparar 
i incrementar els circuits 
de salut als espais públics 
de la ciutat, i la moció de 
Movem Tortosa, per l’impuls 
de pactes d’àmbit estatal i 
català per al desenvolupa-
ment de les zones rurals com 
les Terres de l’Ebre, que ha 
comptat amb la unanimi-
tat del ple. Per contra, han 
quedat rebutjades les dos 
mocions del grup municipal 
de la CUP-Ae: la primera, 
per reclamar un transport 
sanitari de provisió, gestió 
i titularitat pública, i l’altra, 
per augmentar el parc públic 
d’habitatges de Tortosa.

ROIG LIDERA LA 
CANDIDATURA 
DEL PSC TORTOSA
L’Assemblea de l’Agrupació 
Local del PSC de Tortosa 
aprova 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, empre-
nedora i compromesos amb 
Tortosa que tanca el tortosí 
Catedràtic en Filosofia del 
Dret, Josep Joan Moreso”.

ERC-TORTOSA SÍ 
CONVERTIRÀ LES 
MURALLES EN UN 
ACTIU TURÍSTIC
“El turisme s’ha de convertir 
en un dels principals motors 
de l’economia a Tortosa i, en 
aquest sentit, un dels actius 
que cal recuperar per acon-
seguir-ho són les muralles”. 
ERC-Tortosa Sí inclou al seu 
programa electoral un seguit 
de propostes per actuar en un 
dels conjunts fortificats més 
importants de la Mediter-
rània, amb una extensió de 
prop de 7 quilòmetres de 
perímetre.

NOTÍCIES 
BREUS 

PLE MUNICIPAL
Aprovació dels 
comptes del 2018
El ple ordinari corresponent 

a l’abril a l’Ajuntament de 
Tortosa ha servit per donar 
compte de l’aprovació de 
la liquidació del pressupost 
corresponent a l’exercici del 
2018.
Els comptes havien deixat un ro-
manent de tresoreria de més de 
6 milions d’euros per a despeses 
generals, i que el resultat pressu-
postari ajustat va ser de 2,9 mili-
ons. De la mateixa manera, du-
rant l’exercici pressupostari passat 
es van destinar 4 milions a l’amor-
tització de préstecs, i el període 
mitjà de pagament a proveïdors 
(PMP) es va situar en 19,26 dies. El 
mateix ple ha servit per aprovar la 
renovació del pla d’igualtat entre 

dones i homes de l’Ajuntament 
de Tortosa, així com la modifica-
ció de l’ordenança reguladora de 
la prestació patrimonial de caràc-
ter públic no tributari dels serveis 
esportius municipals. Aquesta 
modificació fixa els preus de les 
noves activitats que es posaran 
en marxa al Win Complex Espor-
tiu Tortosa. El ple ha debatut sis 
mocions. Dos reclamaven a Salut 
que retorne al CAP Baix Ebre les 
especialitats mèdiques arran de la 
reordenació del servei de pedia-
tria als CAP del Temple i Ferreries. 
Una de les mocions, del PSC, ha 
sigut aprovada amb els vots de 18 
dels 21 regidors; l’altra, de Movem 
Tortosa, només ha comptat amb 
10 dels 21 vots.

“La processó més 
important del país”
L’Agrupació de Confraries de 

Setmana Santa ha presentat 
el programa d’activitats.  
Com és habitual, el programa 
uneix actes tradicionals amb al-
tres que combinen el fet social 
i la cultura, i que constitueixen 
una proposta que complementa 
el caràcter eminentment turístic. 
Un dels actes més destacats serà 
dissabte 13 d’abril, amb el pregó 
de Setmana Santa, a càrrec del 
capellà Jordi Bertomeu.  Pel que 
fa a la part vinculada a la tradició, 
es mantenen les quatre proces-
sons habituals, tot i que la del Si-
lenci, prevista la mitjanit de Dijous 
a Divendres Sant, variarà una mica 
el recorregut. Diumenge 14, a les 
20 h, està previst que comence la 

processó més participativa de la 
Setmana Santa de Tortosa, la del 
Diumenge de Rams. L’alcaldes-
sa, Meritxell Roigé, ha remarcat 
la importància que té la Setmana 
Santa a Tortosa, i més concreta-
ment processons com la del Diu-
menge de Rams, que esdevé “la 
més important del país, tant en 
nombre de participants com per 
la història que acumula”. En la 
presentació del programa, es va 
insistir en declarar la Processó de 
Diumenge de Rams com a Ele-
ment Patrimonial d’Interès Naci-
onal i també fer una petició a la 
UNESCO per aconseguir la seva 
declaració com obra mestra del 
Patrimoni Oral i Immaterial de la 
Humanitat“.

POLÍTICA
Anna Rehues, candidata 
de Junts pels Reguers
L’alcaldessa de Tortosa i 

candidata de Junts per 
Tortosa, Meritxell Roigé, ha 
presentat aquest dimecres a 
Anna Rehues, com a candidata 
a l’alcaldia d’els Reguers.
Rehues, llicenciada en Ciències 
Polítiques i de l’Administració i en 
Dret, és alcaldessa d’Els Reguers 
des del 29 d’agost del 2017 quan 
va substituir Esther Vidal, alcal-
dessa del poble durant més de 
deu anys. Meritxell Roigé ha des-
tacat el treball fet per Anna Re-
hues en aquest més d’any i mig 
que va assumir l’alcaldia i les ga-
nes que té per continuar treba-
llant pel poble. “Té moltes ganes 

de seguir des del treball continu 
i tenint molt de contacte amb la 
gent”. Per la seva part, Rehues ha 
manifestat el “repte difícil” que 
tenia per davant rellevant a Es-
ther Vidal però que espera que 
la gent del poble li continuï fent 
confiança”. 

CULTURA
Localitzen vestigis 
de la Dertosa romana
La continuació de 

les excavacions 
arqueològiques als terrenys 
situats entre la catedral i 
el riu continuen deixant al 
descobert importants restes, 
de fa 2.000 anys.
Unes de les més destacades són 
les que corresponen a la Derto-
sa romana, i es tracta de diverses 
estructures que podrien cor-
respondre al segle primer de la 
nostra era. Així mateix, el fet que 
s’haguessen trobat monedes que 
feien referència a Dertosa, però 
que mai abans s’hagués pogut 
trobar a Tortosa la ciutat romana, 
fa que els arqueòlegs subratllen la 

importància dels descobriments: 
“és un goig”.  De la mateixa ma-
nera, les excavacions fetes a la 
banda de l’avinguda Felip Pedrell 
també han permès fer una altra 
descoberta singular: la façana flu-
vial de Tortosa que correspondria 
als segles XIV-XV. El projecte de 
construcció de la plaça que s’ha 
començat a construir al davant 
de la catedral preveu fer visita-
bles aquestes restes per conver-
tir-les en un actiu turístic i cultural 
de primera magnitud. En aquest 
sentit, Tortosa ha obtingut 1,8 mi-
lions d’euros dels fons FEDER per 
posar en valor aquests vestigis i 
altres espais històrics de la ciutat.

FERRAN BEL: 
“JUNTS PER 
CATALUNYA ÉS 
L’AUTÈNTIC VOT 
ÚTIL PER ALS 
INTERESSOS DE LES 
TERRES DE L’EBRE”

L’embarcador de Tortosa ha 

estat el lloc escollit per a la pre-
sentació de les candidatures de 
Junts per Catalunya per a les 
eleccions al Congrés i al Senat 
del 28 d’abril. Una candidatura 
que, en el cas del Congrés, ve 
marcada per l’absència del cap 
de llista per Tarragona, Josep 
Rull, qui es troba en condició de 
pres polític a Soto del Real. Fer-
ran Bel, el número 2 de la llista, 
ha destacat que “la seva absència 

és una distorsió democràtica en 
aquest procés electoral. i ha afe-
git que “en tot cas, la situació ens 
motiva encara més per seguir 
treballant amb fermesa”. Bel ha 
subratllat que “l’autèntic vot útil 
en clau catalana i en la defensa 
dels interessos de les Terres de 
l’Ebre és el de Junts per Catalu-
nya”. De fet, Bel ha posat en valor 
la tasca realitzada durant aquests 
anys al Congrés i al Senat.

DIUMENGE DE RAMS

F.erran Bel.
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POLÍTICA 
Polèmica al ple per la situació 
d’una treballadora municipal
El darrer ple d’Amposta es va 

tornar a escalfar. 
Una vegada sortejats els mem-
bres de les messes electorals per 
a les eleccions generals i aprovat 
l’aval per pagar les obres de la 
cuina de la residència ja acaba-
des, la polèmica la va iniciar el re-
gidor Germà Ciscar (Plataforma 
per Catalunya) amb una moció 
sobre una denúncia d’una treba-
lladora “per una discriminació”. 
L’alcalde, Adam Tomàs, ha hagut 
de pagar 300 euros de la seua 
butxaca que, d’entrada, erròni-
ament foren pagats per l’Ajun-
tament per una inacció alhora 
de quantificar la indemnització. 
Malgrat aquesta explicació, Cis-
car va dir que “la incompetència 
de l’alcalde Adam Tomàs queda 
manifesta, i ens costarà milers 
d’euros als ciutadans. Li van im-
posar una multa per no fer el que 
li tocava amb la treballadora. I 
va pagar-la amb diners públics 
quan l’havia de pagar ell, com 
així va comunicar-li la jutgessa”.
Isabel Ferré, portaveu del grup 
de CiU, va manifestar que “l’al-
calde no ha aclarit el tema, i, a 
més, ha donat les culpes a la in-
terventora perquè diu que ho va 
pagar sense que ningú li digués. 
Això no ens ho creiem i pensem 
que l’alcalde està enganyant”.

Francesc Miró, del PSC, al res-
pecte, opinava que “tot plegat 
és un despropòsit i no exis-
teix  aquella  transparència que 
l’equip de govern va anunciar a 
l’inici del mandat. Falta obrir les 
portes de l’Ajuntament i una saba 
nova que aquest alcalde no re-
presenta”.
Per la seua part, l’alcalde consi-
dera injust que s’hagi de pagar 
una multa  per una situació que 
s’arrossega des del 2009, recor-
dant també que es va intentar 
negociar amb la treballadora 
“sense èxit”. Tomàs va dir que “el 
que em preocupa és el blanqueig 
polític que es vol fer a través d’un 
regidor de Plataforma per Cata-

lunya que cobra d’aquest partit 
i que, tot i dir que s’ha canviat, 
continua ingressant molts diners 
de l’Ajuntament i del poble, com 
a Plataforma per Catalunya. Per 
a mi, és greu que el PSC, CiU o la 
regidora de demòcrates li donen 
suport en qüestions com aques-
ta que només s’utilitzen per des-
prestigiar l’alcalde i l’equip de 
govern”. 
D’altra banda, al ple es va apro-
var la moció del PSC per donar 
suport a la proposta de llei sobre 
la protecció d’oliveres monu-
mentals. I també la del grup de 
CiU per la creació del premi José 
Tomàs a la millor caracterització 
a la Festa del Mercat a la Plaça. 

a gran velocitat va frenar 
bruscament i va canviar de 
sentit. Una de les patrulles va 
seguir el cotxe, que circulava 
a gran velocitat i de forma 
temerària en sentit Barce-
lona. Durant la persecució, 
els agents van veure com els 
ocupants del vehicle llença-
ven peces metàl·liques per les 
finestres. Després de ser atu-
rats i identificats, l’escorcoll 
posterior va permetre trobar 
sis catalitzadors i diverses 
peces d’automòbil entre 
d’altres eines. Tres catalitza-
dors més van ser localitzats 
a la carretera on havien estat 
llançats. Els homes, que 
encara portaven les mans 
brutes de greix, no van donar 
cap explicació convincent als 
policies sobre la procedència 
dels catalitzadors, per la qual 
cosa van quedar detinguts. 
Les peces, segons van cons-
tatar els Mossos posterior-
ment, havien estat robades 
hores abans d’una empresa 
de reciclatges d’Amposta 
i van ser retornades al seu 
legítim propietari. Dos dels 
detinguts tenen nombrosos 
antecedents.

NOTÍCIES 
BREUS
ZARABASKET CUP 
A AMPOSTA
El  Club Bàsquet Amposta i 
l’empresa QL Sports, amb la 
col.laboració de l’Ajuntament 
d’Amposta i la Federació 
Catalana de Bàsquet, organit-
za el ‘Zarabasket Cup Ciutat 
d’Amposta’, que tindrà lloc 
del 18 al 20 d’abril. Després 
de sis anys consecutius en 
què s’organitzava a Monzon 
(Osca), el Zarabasket Cup va 
donar un salt i es va traslladar 
a Amposta, on ja va fer-se 
l’any passat. Es preveuen 117 
equips, d’arreu del món, amb 
més de 1500 esportistes i uns 
2500 acompanyants.

ROBATORI DE 
CATALITZADORS
Els Mossos van detenir tres 
veïns de Sagunt, entre 30 i 
39 anys, com a presumptes 
autors del robatori amb 
força de nou catalitzadors 
de vehicles d’una empresa 
de reciclatge d’Amposta. Els 
agents de Trànsit estaven 
fent un control a la carretera 
N-340, en sentit sud, a l’altu-
ra de la capital del Montsià. 
Un cotxe que s’aproximava 
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L’AMETLLA DE MAR
Moció aprovada per 
millorar Les Tres Cales
El ple va aprovar per 

unanimitat un acord amb 
l’associació Mestral XXI. La 
demanda veïnal demana, 
entre d’altres, que s’asfaltin els 
carrers de la primera fase en 
un termini de 7 anys. El govern 
afirma que, progressivament, 
ja està asfaltant amb 
aglomerat la urbanització. 
Són una bateria d’onze propos-
tes consensuades entre l’entitat i 
el consistori. Tots els grups mu-
nicipals han apuntat que són pe-
ticions assumibles. No obstant, 
Joan Pere Gómez, portaveu del 
PDeCAT, matisava que “és curi-
ós que després de 4 anys en què 

l’equip de govern no ha recor-
dat la gent de Les Tres Cales, ara 
tot siguin presses per a fer-ho, 
a poc de les eleccions”. D’altra 
banda, els veïns també reclamen 
un reforç en la recollida d’es-
combraries. Des del consistori 
subscriuen la demanda i ja han 
adreçat una petició al COPATE –
qui gestiona el servei– perquè la 
intensifiqui. Entre els onze punts 
acordats, però, hi manca una 
problemàtica històrica: la solu-
ció a la depuració d’aigües resi-
duals a les urbanitzacions nord. 
De fet, Les Tres Cales té desple-
gada una xarxa de clavegueram 
que mai ha entrat en servei.

OCUPACIÓ
Baix Ebre Innova forma 
quinze joves aturats

El Consell Comarcal del Baix 
Ebre ha iniciat a Roquetes 

un curs d’activitats auxiliars de 
comerç, en el marc de l’oferta 
formativa de Baix Ebre Innova.    
El conseller comarcal d’Ense-
nyament i regidor de Dinamitza-
ció econòmica de l’Ajuntament 
de Roquetes, Josep Codorniu, 

acompanyat pel gerent de Baix 
Ebre Innova, Antoni Galve, ha do-
nat la benvinguda a la quinzena 
d’alumnes assistents, tots en si-
tuació d’atur. El curs es fa en de-
pendències de l’antic Ajuntament 
de Roquetes i té una durada de
310 hores amb 40 hores de pràc-
tiques laborals.

RESULTATS 
PRESSUPOSTARIS 
“POSITIUS”
L’equip de govern de l’amet-
lla va donar compte de les fi-
nances municipals en el darrer 
plenari. L’Ajuntament ha acon-
seguit un romanent de treso-
reria de prop d’un milió d’euros 
(977.000 euros) i un estalvi net 

de 780.000 euros, un cop tan-
cats els comptes de l’any passat. 
Unes xifres positives que de-
mostren “la bona feina en gestió 
econòmica”, assegura el govern 
municipal. El contenciós amb 
Aqualia també es fa visible. Les 
factures pendents a l’empresa 
concessionària de l’aigua, des-
prés de declarar nul·la la modi-
ficació del contracte del 2009 
i exigir un canvi de retribució a 

la baixa, fan que el període mig 
de pagament sigui de 601 dies. 
El deute també continua dismi-
nuint. “S’ha passat dels 47 mili-
ons del 2015 a uns 36 milions en 
el tancament de 2018. Això su-
posaria rebaixar del 135% al 111% 
la ràtio d’endeutament. Però, la 
incorporació del préstec de la 
residència com a deute recone-
gut ha fet augmentar l’indicador 
fins el 160%.

CONSELL 
COMARCAL DEL 
BAIX EBRE
El Consell Comarcal del Baix 
Ebre demanarà al govern de 
la Generalitat que impulsi les 
mesures tècniques, legislati-
ves i econòmiques oportunes 
per protegir i catalogar 
les oliveres centenàries i 
mil·lenàries de les Terres de 
l’Ebre. El ple de la Corporació 
comarcal del mes de març ha 
aprovat per unanimitat una 
moció que reclama acabar 
amb l’espoli d’oliveres monu-
mentals no només el sud de 
Catalunya, sinó que també 
del País Valencià i l’Aragó. 
El ple de la institució comar-
cal ha aprovat també donar 
continuïtat al procés de 
concertació territorial entre 
el sector públic, el sector 
privat i la comunitat educati-
va amb l’objectiu d’impulsar 
una estratègia conjunta per 
a la millora de l’ocupació i el 
desenvolupament econòmic 
a la comarca. 
En aquesta sessió també 
s’han aprovat les bases espe-
cífiques per a l’atorgament 
de subvencions adreçades 
a l’impuls de projectes i 
activitats d’interès públic 
i d’utilitat social d’àmbit 
comarcal per a l’any 2019.

ALLIBERADES 
CINC TORTUGUES 
MARINES
Cinc tortugues marines (Ca-
retta caretta) s’han alliberat 
aquest diumenge a la Punta 
de la Banya, al Parc Natural 
del Delta de l’Ebre i han 
tornat així al seu hàbitat. 
Els exemplars havien estat 
capturats accidentalment 
durant els mesos de gener 
i febrer en quedar atrapats 
per les xarxes d’arrossega-
ment de pesca. Segons da-
des de la Generalitat, durant 
l’any 2018 s’han recuperat 
67 tortugues, de les quals 
66 ja han estat retornades 
al mar. Enguany, els animals 
recuperats ja sumen una 
trentena. 

NOTÍCIES 
BREUS 

DELTEBRE
“Per primera vegada a la història del municipi 
es fa un dragatge de la bocana del riu Ebre”
L’ alcalde de Deltebre, Lluís 

Soler, va definir de ‘dia 
històric’ l’actuació que s’ha 
dut a terme a la bocana del riu 
Ebre “per primera vegada a la 
història del municipi”.
El dragatge de la bocana ha es-
tat una actuació demandada 
constantment pel sector pes-
quer i nàutic de Deltebre i és 
per aquest motiu que “durant 
tots aquests anys des del govern 
municipal hem treballat amb 
l’objectiu d’aconseguir el permís 
de dragatge i fer una primera 
actuació simbòlica que esde-
vingui un precedent”. L’actuació 
a la desembocadura ha consistit 
en extreure al voltant de 1.500 

metres cúbics d’arena definint 
un calat de 250 cm i s’assumeix 
directament per part de l’Ajun-
tament. Els treballs, que es van 
iniciar el dimarts i havien de fina-
litzar dimecres, els realitzava una 
embarcació de més de 60 me-
tres mitjançant una maquinària 
específica que permet l’extracció 
de la sorra. En tot cas, l’alcalde ha 
detallat que “no assumirem per 
norma el cost del dragatge de la 
bocana del riu Ebre ja que aques-
ta despesa l’hauria d’assumir  la 
Generalitat dins de les tasques de 
navegabilitat del riu que gestio-
na l’IDECE, amb la col·laboració 
necessària del govern de l’estat 
espanyol”. Soler ha explicat que 

“no té sentit que al seu temps es 
construís un port fluvial, l’únic a 
tota Catalunya, i no es vetlli per 
a què les embarcacions puguin 
atracar al port en tot moment”.  A 

Jordi Gaseni, alcalde de l’Ametlla.

hores d’ara, des de l’Ajuntament 
de Deltebre s’està treballant per a 
l’ampliació del permís per al dra-
gatge de la bocana del riu Ebre 
durant els propers quatre anys.
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EL CONSELL 
COMARCAL DE LA 
RIBERA D’EBRE 
LAMENTA QUE 
RIBA-ROJA “TIRI 
PEL DRET” AMB 
L’ABOCADOR
El Consell Comarcal de la Ribe-
ra d’Ebre respecta que l’Ajunta-
ment de Riba-roja d’Ebre hagi 
concedit la llicència d’obres del 
dipòsit de residus industrials 
però lamenta que hagi decidit 
“tirar pel dret”, prendre una 
decisió “en contra de la volun-
tat de la comarca i l’entorn, i el 
propi Govern”. El vicepresident, 
Josep Maria Sáez, ha assegurat 
que “esgotaran” totes les vies 
per intentar aturar l’abocador i 
es presentaran nous recursos i 
al·legacions al procediment. Per 
la seva banda, la plataforma 
Ribera Digna ha començat a 
treballar per convocar noves 
mobilitzacions.

L’AMPOLLA 
ESTRENA NOU 
WEB
El Patronat de Turisme de l’Am-
polla ha estrenat un nou portal 
web. L’espai, en marxa des del 
passat 1 d’abril, té més recursos 
i es compon d’una estructura 
i d’un disseny més visual i 
interactiu, basat en el color blau 
per donar un toc marí al web. 
D’aquesta manera, s’aconse-
gueix una navegació més agra-
dable per als usuaris interessats 
en les activitats i en els serveis 
que ofereix l’Ampolla. El portal 
es presenta en sis idiomes di-
ferents: català, castellà, anglès, 
francès, alemany i rus. El nou 
web continua estant classificat 
segons els serveis que es poden 
trobar al municipi. Les catego-
ries són: descobreix l’Ampolla, 
costa i natura, gastronomia, 
què fer, on dormir i informació 
pràctica. D’altra banda, altres 
serveis que ja estaven disponi-
bles com l’accés a l’agenda i les 
activitats s’han ampliat i millo-
rat, aconseguint una usabilitat 
més òptima, sense vulnerar les 
pautes d’accessibilitat.

NOTÍCIES 
BREUS 

L’AMPOLLA
Ports prepara una 
tercera actuació 

Les obres del Port de l’Ampolla 
ja han finalitzat. Han 

suposat una inversió de gairebé 
250.000€ i que han permès 
enllaçar el municipi mariner 
amb la seva costa. És la segona 
de la tercera fase prevista per 
Ports de la Generalitat.

Ports ja pensa amb la següent 
actuació. L’objectiu és enllaçar el 
Club Nàutic amb la platja de l’Ar-
quitecte i amb això completar tota 
la façana portuària que podran 
passejar de punta a punta tots els 
turistes i ciutadans (ebredigital.
cat).

Inversió  per a la lluita 
contra el cargol poma 
El Govern ha aprovat el 

crèdit necessari que 
permetrà donar suport al grup 
‘ad hoc’ seleccionat per a la 
lluita contra el cargol poma i la 
conservació de la biodiversitat 
al Delta de l’Ebre, per un 
import total de 334.240 euros. 
Aquest import, tal com infor-
ma ebredigital.cat,  implica una 
forta reducció respecte a l’exer-
cici de l’any 2018. Cal mencio-
nar que l’any passat el Departa-
ment d’Agricultura va assignar 
una partida d’un 1 milió d’euros. 
Aquest fet equival una reducció 
del més 60 per cent respecte a 
l’exercici anterior.
Així ho ha aprovat el Consell Exe-
cutiu d’aquest dimarts al matí, tal 

com ha anunciat la portaveu, 
Meritxell Budó, durant la roda de 
premsa del migdia. El grup està 
constituït per les comunitats de 
regants del Delta de l’Ebre, or-
ganitzacions ambientalistes amb 
àmbit d’actuació a la zona, agru-
pacions de productors, adminis-
tracions públiques, i centres de 
recerca.

EXPOSICIÓ
El valor arquitectònic 
del municipi de l’Aldea
Els alumnes de l’Escola 

Tècnica Superior 
d’Arquitectura de la Universitat 
Rovira i Virgili acompanyats 
del Dr. Sergio Pla, en absència 
del Dr. Agustí Costa, i de 
l’Arquitecte Jordi Queral van 
presentar, a la Biblioteca 
de l’Aldea, l’estudi sobre els 
masos del municipi així com 
l’aixecament dels edificis i 
Torre de l’Ermita-
“Document interessantíssim so-
bre el qual l’Ajuntament propo-
sarà mesures d’ajuda en l’exemp-
ció d’impostos per als propietaris 
interessats. Amb aquest treball 
propiciat per l’interès del regidor 

Albert Curto posem en valor les 
nostres construccions ancestrals, 
els masos, que van ser els pre-
decessors dels nuclis urbans que 
han donat pas al nostre munici-
pi”. L’exposició romandrà oberta 
fins diumenge 7 d’abril i es podrà 
visitar en horari del Casal de Jo-
ves de l’Aldea, de 17 a 21 h.

JOVENTUT
Places per als camps 
de treball d’estiu
Les Terres de l’Ebre han 

augmentat l’oferta de camps 
de treball per a aquest estiu. 
N’hi haurà sis, dos més que 
l’any passat, i s’ofereixen 108 
places. 
Tres d’aquests camps de treball 
són nous pel que fa al treball tèc-
nic o la ubicació. És el cas de Bot 
on es recuperarà l’antiga estació 
del tren, de l’Ampolla on es cons-
truirà una bassa d’argila com a nou 
hàbitat d’amfibis. Repeteixen els 
camps de treball a Campredó per 
recuperar l’entramat emmurallat 
de l’edifici medieval de la Casa del 
Prat, les construccions de pedra 
en sec a la Fatarella, la restaura-

ció de la façana fluvial a Riba-roja 
d’Ebre o els espais de la Batalla de 
l’Ebre al Pinell de Brai. Els tres dels 
camps de treball de la Terra Alta 
estan destinats a joves catalans de 
14 a 17 anys, el de Riba-roja d’Ebre 
està oberta a joves de tot l’estat 
espanyol de 15 a 17 anys, i els de 
l’Ampolla i Campredó per a joves 
d’arreu del món, majors d’edat. A 
Catalunya s’ofereixen aquest estiu 
63 camps de treball, amb 1.287 
places. El pressupost de Joventut 
és de 248.944,50 euros. La quota 
varia de poc més de 100 euros a 
gairebé 200, depenent del camp. 
La preinscripció va començar di-
lluns i acaba dimarts vinent.

PRESENTACIÓ DE 
JUNTS PER L’ALDEA
Junts per l’Aldea va fer la pre-
sentació davant d’uns 350 al-
deans i aldeanes. Un acte ple 
d’emocions i on es van pre-
sentar els tres eixos de la cam-
panya. Així mateix, Royo va fer 
un homenatge a dos persones 
històriques del partit: Agustí 
Queral i Miguel Alegre. El can-

didat va afirmar que “és el mo-
ment del canvi, d’apostar per 
noves persones disposades a 
treballar per al poble sense ha-
ver-li demanat res a canvi. Hem 
format un gran equip i estic 
molt satisfet de poder comptar 
amb tota la gent que m’acom-
panya, un grup unit i sòlid”. La 
candidatura està formada per 
21 persones de “diferents ideo-
logies, àmbits i sectors”.

MEDI AMBIENT

Acte de presentació de Junts per l’Aldea.

Joan Pere Gómez i Comes, Gerent de Ports.
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POLÍTICA
Presentació de Joan 
Roig com a candidat
El dissabte al migdia, 

Esquerra d’Alcanar 
presentava al seu candidat a 
l’alcaldia, Joan Roig; amb la 
companyia de Joan Tardà i de 
l’exalcalde Alfons Montserrat. 
“Amb el cap ben alt i amb el cor 
bategant intensament pel nostre 
poble. Seguim!” va exclamar l’al-
caldable republicà durant l’acte 
de presentació a la sala del Casal 
Cívic Trinitari Bel. 
“El nostre futur només el podem 
construir des de la generositat, 
l’alçada de mires i l’optimisme. 
Ara bé, qui s’apropi a natros que 
comparteixi els nostres valors 
ètics i democràtics” va sentenci-

ar Alfons Montserrat a la presen-
tació de l’alcaldable. 
Roig parteix amb la premisa de 
revalidar la majoria absoluta que 
ha aconseguit Monserrat en les 
dos darreres legislatures, al 2015 
i al 2011.

ALCANAR
Actes pel Dia Mundial 
de l’Activitat Física
L’Ajuntament d’Alcanar ha 

programat un seguit d’actes 
per celebrar el Dia Mundial 
de l’Activitat Física, que tindrà 
lloc el 6 d’abril i que arriba a 
la desena edició amb el lema 
“Activa la vida, millora la vida”.     
Durant la setmana ja s’han fet di-
versos actes i pel pel que fa als 
del dissabte cal dir que s’orga-
nitzaran diverses activitats, tant 
a l’interior com a l’exterior del 
pavelló. Així, hi haurà sessions 
dirigides de zumba i ballet o par-
tits de futbol sala i bàsquet, entre 
altres. L’endemà diumenge tindrà 
lloc una bicicletada a les Cases 
d’Alcanar, també es farà una gim-

cana i un mini duatló per als més 
menuts. L’Organització Mundial 
de la Salut recomana la realitza-
ció de 30 minuts d’activitat física 
diària als adults i 60 minuts en el 
cas d’infants i adolescents. A la 
imatge, l’alcalde, Joan Roig, i el 
regidor d’Esports, Jordi Bort.

‘FRONT 
INDEPENDENTISTA’ 
A ULLDECONA
Núria Balagué, candidata de 
Junts per Ulldecona, confirma 
que els partits independentis-
tes d’Ulldecona faran un “front 
comú contra els socialistes 
de l’alcaldessa Núria Ventura”. 
L’exalcaldessa ha explicat que 

el pacte amb el que van arribar 
amb Esquerra el fan extensible 
a la candidatura Fem Poble: “al 
final segur que sumarem esfor-
ços conjuntament”. 
Per Balagúe, l’alcaldessa no va 
estar a l’alçada el passat 1 d’oc-
tubre per no haver ofert ajuda 
als organitzadors de la votació 
a l’institut del municipi o per ha-
ver marxat durant una declara-
ció de suport el dia 2 d’octubre.

La candidata de Junts per Ullde-
cona i Barris, en una entrevista a 
Canal Terres de l’Ebre, també ha 
lamentat que el govern munici-
pal no pactés els pressupostos 
del 2018 i es fes servir d’una 
“estratègia” per aprovar-los. Ba-
lagué es refereix a la moció de 
confiança a la que es va sot-
metre Ventura i que va perdre 
al estar en minoria. (ebredigital.
cat)

BLINDAR LES 
OLIVERES DE 
L’ESPOLI
L’Ajuntament d’Alcanar ha 
creat, amb unanimitat del ple, 
un catàleg municipal d’olive-
res mil·lenàries on s’han inclòs 
set arbres monumentals, 
que ja estaven declarats per 
la junta de govern d’interès 
local, una declaració que les 
blinda de ser arrencades. Es 
tracta d’oliveres de la partida 
de l’ermita del remei, que 
superen els 3,5 metres de 
perímetres de tronc – a 1,3 
metres d’altura del sòl-, i 
que també formen part de 
l’inventari de la Mancomu-
nitat de la Taula del Sénia. 
L’Ajuntament vol reforçar 
la preservació del patrimoni 
natural del municipi i oferir 
línies de suport i assesso-
rament tècnic i jurídic als 
propietaris.

‘ESPERANÇA I 
LLIBERTAT’ 
Presentació del llibre de Raül 
Romeva “Esperança i lliber-
tat” avui divendres 5 d’abril 
a les 20.30, al Serveis Agraris 
Joan Gil d’Alcanar, amb Josep 
Manel Martí i Laura Pinyol.

FEDERACIÓ DE 
COOPERATIVES 
AGRÀRIES
La Federació de Cooperati-
ves Agràries de Catalunya, 
celebra cada any una as-
semblea general de totes les 
cooperatives integrants dels 
diferents sectors agraris. Una 
celebració que en cada cita es 
porta a terme a un municipi 
diferent,  aquest any serà a 
la comarca del Montsià, en 
concret a Santa Bàrbara a 
la cooperativa Agrícola del 
Camp. Lluís Cardona, gerent 
de la Cooperativa, deia a La 
Plana Ràdio que “és una bona 
noticia per al municipi poder 
acollir aquest tipus d’assem-
blees que mouen més de 300 
persones i on solen assistir 
autoritat destacades”.

NOTÍCIES 
BREUS 

GASTRONOMIA
La Ràpita tracta el valor del consum del peix en 
el primer Fòrum de Pesca Dieta Mediterrània
La Ràpita acull, des d’ahir 

i durant avui,  el primer 
Fòrum de Pesca Dieta 
Mediterrània, impulsat per 
l’Organització de Productors 
Pesquers de Sant Carles 
de la Ràpita i la Confraria 
de Pescadors Verge del 
Carme, amb el suport de la 
Fundació Dieta Mediterrània i 
l’Ajuntament de la Ràpita.
És una trobada tecnicocientífica 
que revisarà el paper fonamental 
del peix en la dieta, un aliment 
essencial de la nostra tradició cu-
linària, així com els seus beneficis 
per a la salut. El fòrum reuneix al 
Museu de la Mar de l’Ebre cardiò-
legs, nutricionistes, economistes, 

restauradors i altres experts i pro-
fessionals que tractaran junts as-
pectes sobre la comercialització 
del peix i tendències de mercat, 
la gastronomia i el consum, i els 
beneficis del peix per a la salut. 
Aquest Fòrum de Pesca Dieta 
Mediterrània ha escollit la Ràpita 
per dur a terme la primera edició 
per la importància del sector pes-
quer, amb el port amb més vo-
lum de facturació de Catalunya, i 
també pel potent sector de la res-
tauració, que treu el màxim valor 
culinari al peix. 
La Ràpita es converteix en la ca-
pital de la dieta mediterrània amb 
aquest fòrum, donant-li una pro-
jecció internacional. Al centre de la imatge, l’alcalde Josep Caparrós, en la presentació del Fòrum.

Núria Balagué (Junts per Ulldecona).
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SANT JAUME
Ampliació del 
cementiri municipal
Solució definitiva, per 

als propers 5 anys, de 
la mancança actual de 
sepultures en el cementiri Sant 
Jaume. 
Concretament amb la construc-
ció de 60 nínxols i 32 columbaris. 
Una obra molt oportuna, especi-
alment pel que fa als columbaris, 
donada la tendència actual d’in-
cinerar els difunts, motiu pel qual 
la demanda s’havia accentuat 
sensiblement en els darrers anys. 
L’Ajuntament tenia un interès 
manifest en solucionar com més 
aviat millor aquest tema, do-
nat que es volia evitar possibles 
problemes d’espai en un futur. 

Per aquest motiu, Remsa, que és 
també l’empresa encarregada de 
la gestió del cementiri, va acce-
lerar les obres per tal de tenir-les 
enllestides tan aviat com es po-
gués. De fet, els nínxols es van 
construir en només un dia i mig.

NACRA
Nova població, a la 
Badia del Fangar
Investigadors de l’IRTA han 

trobat una nova població de 
nacra prop de la punta de la 
Banya de la badia del Fangar, al 
Delta de l’Ebre.     
Es tracta de diversos centenars 
d’individus sans, agrupats en 
densitats localment altes, de fins 
a 44 individus/100m2. Els exem-
plars trobats són petits, d’una 
edat màxima de tres o quatre 
anys, i en moltes zones són difí-
cils d’observar ja que estan situats 
sota la praderia de Cymodocea 
nodosa, el que explica el per què 
no es tenia constància d’ells.
La nacra (Pinna nobilis) es troba 
en perill d’extinció a les costes 

de la Mediterrània occidental. Un 
protozou paràsit, possiblement 
amb l’ajuda d’un Micobacteri, 
està afectant de manera gene-
ralitzada a les poblacions provo-
cant taxes de mortalitat de fins 
al 100%. Durant el passat estiu 
s’ha detectat també la presència 
del paràsit en la part més exter-
na de la Badia dels Alfacs, que 
comptava amb més de 90.000 
individus i densitats màximes de 
20 individus/100m2, i que estava 
considerada una de les majors 
poblacions de la Mediterrània. No 
obstant, la major part de la Badia 
no està afectada, i encara queden 
milers d’individus sans.

RAFA FLORES 
PRESENTA EL 
PROJECTE 
ESPORTIU DE MÉS 
DELTEBRE-ERC
Més Deltebre-ERC va presentar 
el projecte esportiu que la can-
didatura republicana presen-
tarà per a les eleccions muni-

cipals. L’acte el va protagonitzar 
Rafa Flores, membre de la llista 
republicana i actual selecciona-
dor català de curses de munta-
nya. Flores va presentar amb tot 
detall el que considera “un pla 
estratègic esportiu que ha de si-
tuar Deltebre com a referent de 
l’esport al 2027”. Flores, que serà 
el regidor d’Esports si els repu-
blicans governen, va expressar 
que, a part de regidor, podrà ser 

un bon tècnic esportiu que faci 
d’acompanyament a les enti-
tats i esportistes de Deltebre 
gràcies a la seva experiència 
dins d’aquest àmbit. A més, 
Flores va presentar un projecte 
on l’àrea d’Esports és el centre 
de la política esportiva al mu-
nicipi i d’on derivin cinc grans 
àrees de treball: una àrea d’ac-
tivitat física i hàbits saludables; 
una àrea de lleure esportiu; 

una àrea d’activitat física i salut 
per a la gent gran; una àrea de 
turisme esportiu; i una àrea de 
competició. “L’aposta de l’àrea 
d’esports serà en benefici de 
l’esport femení,  la integració 
social de persones amb dis-
capacitat i gent gran i el re-
torn d’esports com el bàsquet, 
handbol o hockei patins. Del-
tebre ha de ser terra de cultiu 
d’esportistes”.

SANTA BÀRBARA 
IMPLEMENTA 
EL “REFORÇ 
ACTIU” PER A 
NECESSITATS 
ESPECÍFIQUES 
D’APRENENTATGE 

El reforç actiu és un nou 
servei que ofereix la re-
gidoria de Serveis Socials 
de l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara i sorgeix arran la 
necessitat detectada tant 
des de la regidoria com 
dels centres educatius. Són 
precisament els centres d’en-
senyament els que deriven a 
Serveis Socials els alumnes 
que requereixen aquest 
“reforç actiu” ho explicava 
a La Plana Ràdio Montse 
Tomàs una de les educadores 
d’aquest projecte. Per la seua 
banda, Fàtima Blanch, deia 
que l’organització es porta a 
terme “agrupant als xiquets 
per cursos i per necessitats 
educatives, Tot i que no és 
una dedicació exclusiva, sí 
que és personalitzada amb 
cada alumne i amb grups 
molt reduïts”.  (La Plana 
Ràdio)

SELECCIÓ DE 
PERSONAL PER 
AL COMPLEX 
ESPORTIU DE LA 
SÉNIA 
Ofertes de treball temporal 
per al Complex Esportiu:

-1 Director/a del Complex 
Esportiu

-1 Coordinador/a del Complex 
Esportiu

-3 Monitor-Socorrista

-1 Recepcionista

La documentació requerida 
per es pot presentar al regis-
tre d’entrada de l’Ajuntament 
fins al dia 12 d’abril, a les 
14.30h. Els projectes en les 
ofertes dels llocs de treball de 
Director/a i Coordinador/a del 
Complex Esportiu s’han de 
presentar juntament amb la 
resta de documentació.

NOTÍCIES 
BREUS 

COOPERATIVA OLIVARERA DEL BAIX EBRE
El president assegura que s’estan posant els 
comptes al dia: “ho estem solucionant”
El president de la Cooperativa 

Olivarera del Baix Ebre, 
Hilari Curto, ha assegurat 
que treballen juntament amb 
l’auditor per posar al dia els 
comptes de l’entitat.
Així ho va transmetre també als 
membres de la junta rectora en 
una reunió aquest dilluns, després 
que fa uns dies transcendís que 
un dels seus membres, l’interven-
tor de comptes Jordi Ferré, ha-
via denunciat Curto als jutjats de 
Tortosa per “ocultar els balanços 
anuals”. 
Segons el president, la coopera-
tiva disposa ja dels comptes de 
2016, mentre treballa per tancar 
els 2017 i 2018. Tot i no revelar el 

resultat, sí que ha admès que l’en-
titat pateix en aquests moments 
“tensions de tresoreria” impor-
tants per les últimes collites irre-
gulars i deutes que s’arrosseguen 
des de fa temps.
Un cop els comptes anuals a par-
tir de l’exercici de 2016 estiguin 
tancats hauran de ser sotmesos 
a aprovació per part de l’assem-
blea general. Segons la denúncia 
de Ferré davant del jutjat número 
1 de Tortosa –pendent encara de 
ser admesa a tràmit-, el president 
només ha mostrat durant aquests 
anys els balanços de 2014 i 2015, 
però no els posteriors. El fet que 
no hagin estat presentats davant 
el Departament de Treball ha im-

pedit també que, des de llavors, 
no s’hagin pogut fer noves ano-
tacions als comptes ni renovar els 
càrrecs de la junta rectora, blo-
quejant en part el funcionament 
de l’entitat.
“Ho estem solucionant”, s’ha li-
mitat a assegurar Curto sobre la 
situació econòmica i financera 

Joan Castor, alcalde de S Jaume.

de la cooperativa, amb seu a 
Camarles. 
Amb la presentació de la de-
núncia, l’interventor volia forçar 
també la convocatòria d’una 
reunió de la junta rectora, que 
assegura havia estat reclamant 
de forma infructuosa durant els 
últims sis mesos.
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‘LITTERARUM 
MÓRA D’EBRE’ 
CELEBRA EL 
PREMI NACIONAL 
DE CULTURA
La fira d’espectacles ‘Littera-
rum Móra d’Ebre’ celebrarà 
el Premi Nacional de Cultura 
que el Consell Nacional de la 
Cultura i les Arts (CoNCA) li 
atorgarà el juliol vinent amb 
un concert “literari” de Mishi-
ma. Serà el dissabte 13 d’abril 
a La Llanterna Teatre de Móra 
d’Ebre. El jurat, que ha recone-
gut “un espai on conflueixen 
literatura i espectacle en totes 
les seves disciplines, des de 
les arts escèniques fins a les 
musicals, prenent com a eix la 
llengua catalana”, va anunciar 
la decisió el 20 de març. 

DO TERRA ALTA A 
BARCELONA
Dins la seva estratègia de 
promoció a la capital catalana, 
la DO Terra Alta va celebrar 
dilluns una nova jornada 
professional on van participar 
més de 350 professionals de 
l’hostaleria i la distribució de 
Barcelona. D’altra banda, sota 
el lema La DO Terra Alta amb 
el col·lectiu LGTBI, la Denomi-
nació d’Origen Terra Alta va 
organitzar ahir dijous 4 d’abril 
una festa i tast solidari a 
l’Hotel Axel de Barcelona amb 
l’objectiu de donar suport al 
col·lectiu LGTBI.

DONANT LLUM AL 
DOL GESTACIONAL
Una setantena de persones 
van assistir a Gandesa a la 
jornada “Donant llum al dol 
gestacional i perinatal”, orga-
nitzada pel Grup de Suport i 
Acompanyament a la Criança 
de la Terra Alta (Conlloga), 
l’Ajuntament de Gandesa i el 
Consell Comarcal de la Terra 
Alta. La sessió va tenir lloc 
a la biblioteca municipal i va 
comptar amb la participació 
de vuit ponents, entre les 
quals hi era la pintora i escrip-
tora valenciana Paula Bonet.

NOTÍCIES 
BREUS 

MIRAVET
Borrell presenta la 
renúncia com a alcalde
Antoni Borrell ha presentat 

aquest dijous al matí la 
seva renúncia com a alcalde 
i regidor de l’Ajuntament 
de Miravet després de ser 
detingut per un suposat cas 
de violència masclista.  
Segons informa el consistori en 
un comunicat, Borrell ha dimitit 
“per poder defensar-se lliure-
ment” i per “desvincular el poble 
dels càrrecs que se li imputen”. 
La renúncia s’ha fet efectiva amb 
un ple extraordinari i urgent 
convocat ahir.  El dia abans, ERC 
havia condemnat “qualsevol 
mostra de violència masclis-
ta”. Segons van precisar, Borrell 
“no té cap vinculació orgànica 

amb el partit”, malgrat haver es-
tat elegit com a alcalde des de 
2003 encapçalant la llista d’En-
tesa per Miravet-Acord Munici-
pal, vinculada als republicans. 
El partit, a més, tenia intencions 
“d’impedir” que Borrell repeteixi 
com a candidat en una candida-
tura en la qual hi participin.

Èxit de la jornada sobre 
gestió turística
El passat 28 de març, en el 

marc del projecte “Treball 
a les 7 comarques”, Terra 
Alta Més va organitzar una 
jornada professional adreçada 
al sector turístic de la Terra 
Alta sota el títol “Quin model 
de gestió turístic volem per la 
Terra Alta?”. L’acte va tenir lloc 
al convent de Sant Salvador, 
a Horta de Sant Joan, i hi van 
participar al voltant de 50 
empreses de la comarca. 
Carles Luz, el president del Con-
sell Comarcal, va ser qui va in-
augurar la Jornada destacant 
la importància d’aquest tipus 
d’accions i agraint la participa-
ció dels assistents. Seguidament, 
Elisabet Martínez, de Terra Alta 

Més, va explicar quina era la si-
tuació de la comarca a nivell 
socioeconòmic i va ressaltar la 
necessitat de passar d’una co-
marca amb problemes a una co-
marca amb projectes. La van se-
guir David Esteller, de Tourislab; 
Ariadna Boixader, d’Oleasoul, i 
Josep Capellà, de DCB Turisme, 
els quals van explicar els pro-
jectes que s’han realitzat en els 
darrers anys a la Terra Alta en 
matèria d’enoturisme, oleoturis-
me i cicloturisme, en el marc del 
projecte Terra Alta Més. A con-
tinuació, tres destinacions cata-
lanes: el Penedès, la Garrotxa i 
el Pallars Jussà van explicar les 
claus de l’èxit dels seus models 
de gestió turística.

MÓRA D’EBRE
Noves protestes 
laborals a l’Hospital 
Entre 70 i 80 treballadors de 

l’Hospital Comarcal de Móra 
d’Ebre s’han concentrat aquest 
dilluns al migdia per protestar 
en contra del que consideren 
un nou “maltractament” per 
part de l’Ajuntament de Reus 
–que gestiona el centre a 
través de l’empresa municipal 
Gecohsa-.
“La plantilla, formada per unes 
350 persones, encara no ha co-
brat la paga variable d’uns 1.300 
euros de mitjana amb la qual 
l’empresa premia els empleats 
de centres que tanquen l’exercici 
amb números positius. Tampoc 
l’increment salarial previst al con-

veni. Una paradoxa, denuncien 
els treballadors, perquè la situ-
ació sanejada ha permès, pre-
cisament, el consistori reusenc 
“espoliar” vuit milions d’euros del 
centre morenc per eixugar els 
deutes del nou Hospital de Sant 
Joan. Treballadors i ajuntament 
de Móra d’Ebre exigeixen a Sa-
lut que desconnecti la gestió de 
Reus i executi les inversions pro-
meses. El traspàs de fons desti-
nats al centre morenc per inten-
tar aturar la sagnia financera del 
de Reus encara estan presents en 
la memòria dels treballadors, que 
aquest dilluns s’han concentrat a 
les portes del centre sanitari.

TIVISSA
S’entreguen més de 
500 firmes a Salut
L’Ajuntament de Tivissa 

ha entregat, aquest 
dimarts, més de 500 firmes 
al Departament de Salut 
per exigir que es restableixi 
el servei diari de metge de 
capçalera i d’infermer al 
municipi i al poble de Darmós. 
Denuncien que les retallades del 
servei “s’han agreujat” en els úl-
tims mesos i que passen molts 
dies sencers sense servei sanitari 
d’atenció primària. L’alcalde Jordi 
Jardí reclama que no es “faci po-
lítica amb aquesta qüestió” per-
què “ho pateixen els ciutadans” i 
assenyala la “unanimitat” del ple-
nari per reclamar que es restitu-

eixi el servei diari. “És molt difícil 
d’entendre que una persona que 
té la grip, truqui el dimecres per 
anar al metge i li diguin que no 
n’hi haurà fins dilluns”, ha lamen-
tat.

LA CONSELLERA 
CAPELLA AVALA 
A AUBÀ COM A 
ALCALDABLE A 
GANDESA

Alternativa per Gandesa-Es-
querra Republicana ha presen-
tat el seu candidat a l’alcaldia de 

la capital terraltina, Miquel Aubà, 
amb el suport i la presència de la 
consellera de Justícia, Ester Ca-
pella. Aubà ha expressat: “Estic 
encantat de poder servir a Gan-
desa quatre anys més, pel que 
convingui i amb aquesta il·lusió 
que no hem perdut amb els úl-
tims anys”. Capella ha destacat 
d’Aubà que és “un gran company 
i un gran senador. Compta amb 
els trets característics del bon 

alcalde” que són la “capacitat de 
diàleg i de sumar”. A la mateixa 
hora, l’alcaldable per Més Xerta, 
Roger Aviñó, també presentava 
la candidatura, amb el suport de 
la diputada, Irene Fornós. Més 
tard, a Camarles, el diputat Lluís 
Salvadó i la directora dels Serveis 
Territorials de Salut, Mar Lleixà; 
donaven suport a Josep Antoni 
Navarro, alcaldable d’aquesta lo-
calitat per Esquerra Republicana.

HORTA DE SANT JOAN

Aubà i la Consellera Capella.
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BENIFALLET
L’alcaldessa optarà a 
la reelecció el 26-M
L’alcaldessa de Benifallet, 

Mercè Pedret (Candidatura 
de Progrés), optarà a la 
reelecció el proper 26 de maig 
a les eleccions municipals.  
Ho farà amb el convenciment 
“de la feina bern feta després 
d’haver aconseguit una de les 
principals prioritats d’aquest 
mandat, reduir el deute que va 
deixar l’anterior govern d’ERC, 
que ascendia a 1.714.177 euros”. 
En només quatre anys, “i fruit de 
la bona gestió, aquesta xifra s’ha 
reduït en  359.000 euros amb 
un deute actual d’1.355.036,90 
euros”. A més, “aquesta cura en 
les finances municipals ha per-

mès l’Ajuntament adquirir la co-
operativa de la SAT, edifici que 
es destinarà a usos lúdics, fes-
tius, esportius i firals, una com-
pra que es va fer sense haver de 
demanar cap préstec i que ha 
permès que quedi un espai per 
a benefici d’un poble que tant 
esforç hi va deixar per tenir-lo”.

FIRES
Nova edició de 
Firabril, al Perelló
El Perelló gaudirà d’una 

nova edició de Firabril, els 
propers dies 12 i 13.     
Per Ferran Cid serà la darrera fira 
com a alcalde. Aquesta setmana, 
en una entrevista a Canal TE, Cid 
va fer balanç dels 12 anys a l’equip 
de govern, 8 com alcalde. Ferran 
va explicar els motius per no pre-
sentar-se: “sempre havia dit que 
més de vuit anys no estaria com a 
alcalde i així ho segueixo pensant 
ara. També crec que és bo que 
hi hagin noves idees, gent nova 
amb nous projectes. I, per últim, 
dir també que acuso el desgast 
que suposa la responsabilitat po-
lítica”. Dins del balanç, “el més 

satisfactori és que, malgrat les 
dificultats dels darrers anys, el 
nou equip de govern que es crei 
es trobarà diners a caixa, un fet 
que a mi no em va passar”. Com 
a punt menys positiu, Cid lamen-
tava les adversitats urbanístiques i 
d’altra mena que “ens hem trobat 
i que han impedit el progrés tu-
rístic que haguéssim desitjat. Un 
progrés que, juntament amb la 
creació d’empreses, són els gran 
reptes de futur”. Ferran va valorar 
els pactes de les dues primeres 
legislatures amb el PSC: “tant lla-
vors com després amb la majoria 
absoluta, sempre ha hagut entesa 
i diàleg i ganes de treballar”. 

CANDIDATURA 
D’ESQUERRA A 
BENIFALLET
Esquerra Benifallet ha presentat 
una candidatura molt renova-
da, encapçalada per Virgínia 
Borràs. Amb el lema ‘Avancem 
per Benifallet’ i el repte de recu-
perar l’alcaldia, el nou equip ha 
exposat les principals línies del 

projecte. Compromís, eficiència, 
transparència i informació, res-
pecte i ètica han estat els valors 
que han vertebrat la presentació, 
on la candidata Virgínia Borràs, 
infermera de professió i excàr-
rec de la direcció de l’Hospital 
Joan XXIII de Tarragona, ha posat 
en valor fer una política oberta 
a l’escolta de tots els veïns i ve-
ïnes. Millorar la qualitat de vida 
de gent gran, a més d’actuar de 

forma coordinada amb la comu-
nitat escolar i les entitats, donant 
suport a les iniciatives, són els al-
tres eixos principals el pla d’acció. 
“I, gràcies a l’atractiu de les Coves 
Meravelles i el riu, Esquerra Beni-
fallet ha remarcat la importància 
de millorar i transformar espais 
públics i paisatgístics, i prioritzar 
accions que requereixin actua-
cions urgents, sobretot al casc 
urbà. 

L’AMETLLA I LA 
RÀPITA, VILES 
MARINERES
L’Agència Catalana de Tu-
risme ha reconegut aquesta 
nova marca a la Ràpita i a 
l’Ametlla de Mar, que ja era 
‘Vila Marinera’ de les Terres 
de l’Ebre i ara ho són de 
Catalunya.   La marca ‘Vila 
Marinera’ presenta múltiples 
avantatges, sobretot visibi-
litat i propaganda turística 
del municipi arreu del país. 
També han obtingut l’acredi-
tació Tossa i Sant Pol.

ROQUETES: HORA 
DEL PLANETA
Aquest passat dissabte 30 de 
març l’edifici de l’Ajuntament 
de Roquetes es va quedar 
a fosques de les 20.30 h a 
les 21.30 h amb motiu de 
la celebració de l’Hora del 
Planeta, una iniciativa de la  
World Wide Fund for Nature 
(WWF), el Fons Mundial per 
a la Natura, que vol consci-
enciar la societat sobre la ne-
cessitat de prendre mesures 
contra l’escalfament global i 
la contaminació atmosfèrica, 
així com estalviar energia i 
disminuir la contaminació 
lumínica.

UNA CASA 
DE CRETES 
CANDIDATA AL 
PREMI MIES 
VAN DER ROHE 
D’ARQUITECTURA
En el terme municipal de 
Cretes, a la comarca del 
Matarranya, es va construir 
entre 2014 i 2017 un habitatge 
circular en un enclavament on 
conflueixen art, arquitectura 
i naturalesa. L’obra no passa 
inadvertida: una construcció 
de 550 metres quadrats con-
cebuda com una panoràmica 
de 360   graus. La casa és una 
de les nou finalistes espanyo-
les del prestigiós premi Mies 
van der Rohe 2019 d’arquitec-
tura contemporània.

NOTÍCIES 
BREUS 

18 ANYS
La PDE tanca la celebració amb una festa 
reivindicativa i amb la força per “blindar” l’Ebre
La Plataforma en Defensa 

de l’Ebre (PDE) va tancar 
dissabte la commemoració dels 
18 anys de vida del moviment 
antitransvasament amb una 
festa reivindicativa a Amposta.
Centenars de persones van par-
ticipar de la jornada, en la que 
es van organitzar jocs infantils, 
castells i espectacles de pallassos 
i que va posar el punt final amb 
les actuacions musicals de grups 
del territori com Pepet i Marieta. 
Després que el Tribunal Suprem 
hagi desestimat el recurs conten-
ciós administratiu contra el Pla 
Hidrològic de la Conca de l’Ebre 
presentat l’any 2016, des de la 
Plataforma asseguren que la lluita 

continua per “blindar” el riu Ebre 
i el territori. Per això, no descar-
ten estudiar altres vies legals i vo-
len crear un “lobby més potent” 
i pressionar a Europa. El clam de 
‘Lo Riu és Vida’ i les samarretes 
blaves amb el nus van estar pre-
sents en aquesta diada festiva, 
però sobretot reivindicativa, atès 
que encara queden anys de llui-
ta per revertir els problemes que 
arrosseguen el riu Ebre i el Delta, 
segons ha explicat la portaveu 
de la PDE, Matilde Font. “La lluita 
continuarà mentre hi hagi negoci 
darrere l’aigua i les seves infraes-
tructures, la nostra raó de ser és 
poder blindar l’Ebre”, ha asseverat 
Font.

Imatge d’Els Sirgadors i del nus antitransvasament en la festa reivindicativa.

terres de l’ebre 
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Eric Matamoros, un jove 
ampostí de 19 anys, 

estudiant de Bioquímica a 
la Universitat de Barcelona 
és el creador d’una aplicació 
informàtica que, a través de 
la càmera del telèfon, detecta 
punts cancerosos a la pell.

 
Estudies Bioquímica, ets un 
entusiasmat de la tecnologia 
i la informàtica, però, quin 
ha estat el motiu principal 
per crear aquesta aplicació?
El motiu principal de Biop AI re-
cau en l’afany personal al llarg 
dels anys per poder vèncer el 
càncer, una malaltia que anual-
ment causa més de vuit milions 
de morts a escala mundial. Indi-
rectament la meva tieta, que ha 
sofert càncer en diverses oca-
sions, ha estat la superheroïna 
que m’ha empoderat des de ben 
petit a interessar-me per aquesta 
malaltia.

Els punts claus d’aquesta 
App.
Els punts claus de la nostra apli-
cació consisteixen en combinar 
els coneixements que es tenen 
actualment sobre les lesions de 
la pell a nivell dermatològic amb 
els punters avenços de la intel·li-
gència artificial i els models de 
computació d’imatges, els quals 
han permès que  Biop  AI tingui 
prop d’un 95% de sensibilitat de 
predicció.

L’aplicació analitza la imatge 
d’una taca a la pell per dis-
cernir si és un cos maligne. 
Com funciona?
Es tracta d’una aplicació que fa 
ús d’un model entrenat en in-
tel·ligència artificial per tal de 
discriminar la probabilitat que el 
pacient tingui una taca que sigui 
maligna o benigna. Per tal de fer 
ús de l’aplicació únicament cal 
registrar-se i realitzar una imatge 
(ja sigui feta amb el propi telèfon 
o  importada), la qual s’enviarà 
als nostres servidors de mane-
ra anònima per a processar-la 
mitjançant els nostres models 

predictius. Al cap d’uns segons 
l’usuari rebrà una notificació 
amb el resultat predit i tindrà la 
possibilitat de contactar direc-
tament amb especialistes per tal 
de parlar sobre la via òptima per 
prosseguir.

Així de ràpid?
Sí. La idea d’aquesta aplicació és 
que l’usuari pugui obtenir una 
anàlisi en qüestió de segons i 
de manera acurada, sense ha-
ver de sofrir les llargues demo-
res que el sistema de la salut té 
actualment. D’aquesta manera 
podrem diagnosticar les lesions 
malignes cancerígenes a eta-
pes primerenques i millorar-ne 
l’eficiència dels tractaments que 
existeixen actualment.

Una aplicació que t’ha fet 
guanyar diferents premis: Jo-
ves i Ciència de la Fundació 
Catalunya La Pedrera, gua-
nyador del certamen estatal 
‘Joves Investigadors’, gua-
nyador del Premi Amposta 
2018 i, aquesta passada set-
mana, el Premi EmprénUB a 
la millor proposta emprene-
dora.
El fet de guanyar aquests premis 
no deixa de ser una gran empen-
ta per a mi per seguir endavant 
amb el projecte i lluitar per a mi-
llorar la salut de les persones. No 
hi ha millor reconeixement que 

el saber que hi ha gent darrere 
que aposta per tu i amb la qual 
pots comptar. D’aquesta mane-
ra, el Premi Amposta 2018 em 
fa especial il·lusió donat que és 
un dels majors reconeixements 
del lloc on visc, i el fet de ser-ne 
guardonat no únicament m’aju-
da a seguir endavant sinó que 
també empoderar als joves de 
les terres a què lluitin pels seus 
objectius.

M’encanta la  teua humilitat, 
però, cal recordar que  al 
2017 vas guanyar el premi del 
jurat i el premi popular al fer 
la presentació del teu projec-
te al certamen  d’Huawei  a 
nivell europeu per a joves in-
vestigadors (Connected Cam-
pus Idea Competition (CCIC), 
i a més, vas ser invitat per la 
multinacional Huawei a viat-
jar a la Xina!
Sí,  lo CCIC és un certamen que 
fou convocat per Huawei el 2017 
amb la finalitat d’impulsar el jove 
talent mitjançant la presentació 
de propostes on es fes ús de la 
tecnologia per tal de millorar la 
societat. El fet de guanyar un 
certamen del caire de  CCIC, 
amb un gran impacte mediàtic 
i també amb tot el suport de la 
gent que vaig rebre, fou el que 
m’impulsà a tirar endavant. Jo 
havia desenvolupat l’antic proto-
tip de TBM Tumor Classifier amb 
la finalitat de fer-ne una publica-

ció i amb incertesa sobre si se-
guiria amb el projecte o no, però 
definitivament després de gua-
nyar el certamen em vaig decidir 
per arribar fins al final.

Una bona decisió. Aquesta 
aplicació ja es pot descarre-
gar?
En les  properes setmanes  llen-
çarem un MVP, que és una versió 
prototip, no definitiva, la qual els 
usuaris podran fer ús de manera 
gratuïta. Aquesta serà una gran 
oportunitat per obtenir feedback 
i també veure el què podem 
millorar per a la versió final del 
producte. Aquest MVP no incor-
porarà el servei telemèdic enca-
ra, donat que estem treballant 
encara en el procés d’integració.

Falta incorporar el servei te-
lemèdic?
Sí. El servei  telemèdic  inclourà 
la capacitat d’estar amb un es-
pecialista de la pell per mitjà de 
videoconferència amb la qual ell 
o ella mateixa podrà inspeccio-
nar la lesió de la pell a partir de 
la imatge i debatre amb l’usuari 
sobre el procediment clínic ne-
cessari per seguir en el seu cas 
particular.

Quan tindrem la versió defi-
nitiva?
Actualment ens trobem a punt 
de començar assajos clínics a 
Barcelona amb la finalitat de po-

“EN LES PROPERES 
SETMANES
LLENÇAREM
UNA VERSIÓ 
PROTOTIP, NO 
DEFINITIVA, 
GRATUÏTA”

der validar clínicament el nostre 
model amb persones reals. Un 
cop fet i obtinguda l’aprovació 
per la  FDA  (el major organis-
me  regulador  a nivell mundial), 
el producte final estarà llest per 
ser tret al mercat. Els nostres in-
dicis ens diuen que a final d’any 
o principis de l’any vinent estarà 
disponible la versió final, tot i que 
el prototip el traurem en poc.

Parlem del món empresarial 
i la ciència i del perquè has 
creat la teua pròpia empresa 
al Regne Unit.
La ciència és el motor per fer 
nous descobriments, però és el 
món empresarial el qual per-
met que els productes o les in-
vestigacions científiques tinguin 
una sortida al mercat i, per tant, 
una repercussió en la societat. 
D’aquesta manera, el lligam és 
molt estret, es pot fer recerca 
però per a que un possible pro-
ducte o fàrmac estigui disponi-
ble per als usuaris cal entrar en 
el món empresarial i obtenir els 
certificats i les regulacions per-
tinents.
En el nostre cas, el meu co-fun-
dador és cirurgià al College Ins-
titute, de Londres, i el fet de po-
sar l’empresa allí ens suposà una 
gran avantatja respecte a certifi-
cació i també econòmicament, 
donat que fundar una empresa 
al Regne Unit té un cost aproxi-
mat de 50 euros, mentre que a 
Espanya en calen 3000 per po-
der-ho fer. Malgrat això, tenim 
pensat en un futur portar una 
seu física a Espanya per tal de 
poder  monitoritzar  les operaci-
ons des d’aquí.

Tens pensat altres projectes 
per analitzar altres tipus de 
càncer?
Tot i que estan en fase ini-
cial, estem treballant ja 
a Biop AI  Ltd. per desenvolupar 
noves eines que facin ús d’intel-
ligència artificial per tal de poder 
facilitar les tasques exploratòries 
durant les colonoscòpies.

Ens encanten aquests joves!
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CREA BIOP AI PER DETECTAR 
EL CÀNCER DE PELL
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CAMPANYA DE 
PROMOCIÓ DEL 
FUTBOL AMATEUR, 
DE LA FEDERACIÓ 
CATALANA

L’acte de presentació de la nova 
campanya federativa de promo-
ció del futbol amateur tindrà lloc 
el dilluns 8 d’abril, a les 20 hores, 
a l’INEFC de Barcelona.
Es tracta d’una acció molt im-
portant per la Federació Cata-

UNA LLIGA 
ENBRENCA JA!
El futbol regional ha arri-
bat a un punt de no retorn; 
l’afluència d’espectadors s’ha 
reduït en un 50% en deu 
anys, i la falta de directius fa 
molt difícil la supervivència de 
molts clubs. Es van acabar els 
temps daurats de la 3a divisió 
per al Tortosa, Rapitenca, 
Amposta, La Cava i ara l’Ascó. 
A la 1a catalana, la temporada 
vinent potser només militi 
el Valls, cosa inaudita en el 
futbol provincial (fa pocs 
anys van haver sis equips). 
Però aquesta categoria no 
és rentable, no ho dic jo, 
ho diuen el 90% d’equips. 
Per a la Segona catalana es 
necessita molt pressupost per 
mantenir-la, i s’han de fitxar, 
en molts casos, jugadors de 
qualitat que estan a la zona 
de Tarragona. Clubs ebrencs 
es mantenen perquè tenen 
bones directives que treballen 
o disposen d’una bona forna-
da de jugadors. Amb la qual 
cosa, l’única categoria renta-
ble és la 3a catalana, mentre 
que a la 4a només hi ha 12 
equips. Penso que la Federa-
ció catalana ha de canviar les 
categories i agrupar els grups 
creant una lliga ebrenca de 
1a divisió i de 2a. Tenim una 
delegació a Terres de l’Ebre 
i podem fer-ho. La propera 
campanya potser només Nas-
tic, Reus, Pobla i Valls estiguin 
en les màximes categories, 
una dada per reflexionar i ull 
que podríem anar a pitjor. 

CELMA

CAMPANYA DE 
PROMOCIÓ DEL 
FUTBOL MODEST
Dilluns, a Barcelona, la Fede-
ració Catalana presentarà la 
campanya. Sé qui hi ha molta 
il.lusió dipositada en la pre-
sentació, i també en la pròpia 
campanya. A més de ser un 
acte purament del futbol 
modest i de poder contem-
plar els videos promocionals 
que s’han fet per l’ocasió, es 
preveu que es puguin conèixer 
les actuacions de l’estament 
federatiu per a poder ajudar 
els clubs petits, amb subven-
cions per arbitratges i mútues. 
Sense dubte, si es confirma, és 
una bona notícia i més en una 
època complicada per al futur 
dels clubs, així com per  trobar 
directius. En general, els clubs 
sempre son pessimistes i no 
acaben de creure que les aju-
des puguin arribar a notar-se 
com es deuria. Cal esperar, no 
obstant, que aquesta vegada 
s’equivoquin.  Per la meua 
part, dir que assistiré a l’acte. 
Estic molt agraït per la invita-
ció i per poder participar en la 
presentació de la campanya, 
sent un dels cinc periodistes 
que intervindran per a fer-ho, 
exposant el meu testimoni del 
que és el futbol a la trinxera. 
Són 22 anys de batalla, amb 
la càmera al coll, i que s’hagi 
pensat amb mi per un acte tan 
multitudinari és un premi per 
una trajectòria modesta però 
il.lusionant, com en general 
ho és el futbol territorial. Ja us 
explicaré. 

MICHEL

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE

Diumenge, 22.30h (dilluns 15.30h). Resums: Ascó-Prat, Rapiten-

ca-Viladecans, la Sénia-Gandesa, Perelló-Flix, Benissanet-Ebre 

Escola i Amposta B-Arnes. Convidats: Serrano (la Sénia) i Enric 

Alaixendri (Ampolla).

PROPERA JONADA

TERCERA DIVISIÓ
Ascó-Prat dissa. 17.30 h

PRIMERA CATALANA
Rapitenca-Viladecans 
diumenge 12 h

SEGONA CATALANA 
DISSABTE

Reddis-Ulldecona 16 h
Pobla-Gandesa  16h
Pastoreta-M Nova 17.30h
Riudoms-Canonja 18h

DIUMENGE

Torreforta-Camarles 12h
Amposta-Valls 17 h
Vilaseca-Catllar 17 h
La Sénia-Ampolla 17 h
Tortosa-Vendrell 17 h

TERCERA CATALANA 
DISSABTE 16.30 H

Roquetenc-Ametlla  
Catalònia-Masdenverge

DIUMENGE

Godall-Aldeana 16.30 h
J i Maria-Rapitenca 17h
Perelló-Flix 17 h
Olimpic-la Cava 17 h
Alcanar-R Bítem 17 h 
Batea-S Jaume 18h
Corbera-SBàrbara 18.30h

PLAY OFF ASCENS  A 3A 
DISSABTE

Amposta-Arnes 17h  
DIUMENGE

Benissanet-Ebre E 17h

COPA GRUP 1  
DISSABTE

Tivenys-Catalònia 16.15 h 
DIUMENGE
Ginestar-Vilalba 17 h

COPA GRUP 2  
DIUMENGE

Fatarella-la Cava 16.30 h

lana de Futbol i un dels eixos 
principals dintre de l’activitat del 
president Soteras. Està prevista 
la presència de presidents, di-
rectius, entrenadors, jugadors i 
mitjans de comunicació d’arreu 
de Catalunya per a veure el tret 
de sortida de la campanya. En 
l’actee es podran veure videos 
promocionals i, a més, es podran 
conèixer les novetats previstes 
per impulsar el futbol modest.
La cita serà dilluns a Barcelona, 
on hi haurà una nodrida repre-
sentació ebrenca.    

TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó va sumar un punt a 
Figueres (1-1). 

Sergi Masqué va marcar el 0-1 
a manca de 10 minuts pel final. 
Era una victòria amb doble valor, 
contra un rival directe. Però ja en 
temps afegit, els ampudanesos 
van empatar. Un empat que va 
resta els mérits dels riberencs en 

un partit que era clau per fugir del 
descens. L’equip, malgrat la situa-
ció, va ser compromés i va mos-
trar l’interés per assolir la per-
manència. Demà, rebrà el Prat, 
tercer classificat. D’altra banda, 
l’Ascó ja treballa per la temporada 
propera per a la categoria en què 
pot competir. 

Un empat que minimitza 
el treball asconenc (1-1)

UE RAPITENCA

La Rapitenca, en  descens, 
va empatar dissabte al 

camp del Borges, rival directe 
(1-1).                   
L’equip va millorar i va oferir 
una bona imatge. I es va avan-
çar amb gol d’Àlex a la represa. 
Però el Borges va empatar a poc 
del final. La valoració del partit 
fou positiva, però l’empat, amb 
la situació a la taula, en zona de 
descens directe, fou insuficient. 
Diumenge vinent, la Rapitenca, 

amb molta necessitat, rebràel 
líder Viladecans. “Sabem que 
està complicat però l’equip està 
il.lusionat i compromès amb el 
club i lluitarà fins que hi hagin 
opcions”, diu el tècnic Ferran 
Simó. 
El defensa Sergio Arevalo no ha 
estat convocat en els dos dar-
rers partits, tot i viatjar a Bor-
ges. Té contracte i continuarà al 
club, però jugant amb el filial de 
la Tercera catalana. 

Millora però empat 
insuficient (1-1)

L’Ascó va empatar a Figueres. 
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3 PUNTS D’OR, 
CONTRA EL 
REDDIS
El Móra la Nova va guanyar el 
Reddis (1-0), sumant 3 punts 
d’or per fugir de les possibles 
compensacions. Segons Nan-
do Garcia, el tècnic, “el triomf 
va ser molt important davant 
d’un Reddis que està a la part 
baixa de la taula però que és 
un equip molt competitiu. El 
Reddis va començar dominant 
i a nosaltres ens va costar. Ells 
van fer, en la fase inicial, diver-
ses aproximacions, pe`Ro amb 
els minutsm nosaltres vam 
opder disposar de més domini 
de la pilota i vam poder també 
diveress arribades que va evi-
tar el seu porter. A la represa, 
vam sortir molt posats, amb 
molta intensitat, però el cert 
és que ens vam tenir dificultats 
pert crear opcions clares. Una 
centrada de Pau va rematar-la 
Gerard marcant l’ 1-0.  Vam 
juntar línies i vam apuntalar 
amb gent el centre del camp 
per poder controlar més el joc. 
Vam haver de patir per l’ajus-
tat del marcador i l’important 
és que l’equip es va sacrificar i 
va conservar l’avantatge. Hem 
de seguir, pensant en el proper 
partit que també és clau, al 
camp de la Pastoreta”.

El Móra la Nova segueix amb 
baixes i entre elles la del seu 
referent ofensiu, el Killer Agus-
tí Fornós. En la propera jorna-
da, visita el cuer en un partit 
vital per poder allunyar-se de 
les places que poden ser peri-
lloses per les compensacions. 

SEGONA CATALANA
Ocasió perduda per al 
Tortosa, amb l’empat
El Tortosa va empatar a 

casa amb la Pobla B (0-0). 
D’aquesta manera, va deixar 
perdre una ocasió de reduir-li 
punts al Catllar, que també va 
empatar. 
German, el tècnic, deia que “sa-
bíem que la Pobla, si disposa de 
tots els efectius, és un molt bon 
equip i que seria molt complicat. 
I així va ser. Ells van començar 
tenint el control del joc i a no-
saltres ens va costar. Sobre la 
mitja hora, el partit es va igualar 
i ja vam poder nosaltres agafar el 
control del joc. A la represa, tot i 
no ser el millor dia pel que fa a la 
presa de decisions, vam insistir i 
vam tenir ocasions. Però no vam 

poder marcar. També és cert que 
a darrera hora, la Pobla, quan 
nosaltres estàvem abocats en 
un córner a favor nostre, va fer 
una contra i va poder aconseguir 
el 0-1”. German afegia que “està 
clar que hem perdut una bona 
ocasió de restar-li punts al Catllar 
però valorem molt la feina i l’ac-
titud dels jugadors, el seu esperit 
de lluita i que, tot i la qualitat del 
rival, van treballar per sobrepo-
sar-se. Va ser important també 
el retorn d’Aleix i de Marc Garcia 
que ens aniran força bé per l’aju-
da que representaran per la recta 
final del campionat”. El Tortosa 
rebrà diumenge el Vendrell, en el 
segon partit seguit a casa.

C.AT. MÓRA 
LA NOVAL’Amposta va patir però 

va guanyar a Camarles
L’Amposta, després de dues 

derrotes, va guanyar al 
camp del Camarles (0-1).
Kiki, tècnic del Camarles, co-
mentava que “no vam començar 
bé i vam pagar-ho car perquè 
l’Amposta es va avançar aviat 
en el marcador. Poc a poc vam 
entrar en el partit i ja al primer 
temps vam tenir diverses pos-
sibilitats. Però va ser al segon 
quan vam ser molt intensos en 
la pressió i quan vam tenir noves 
possibilitats, més clares per com 
a mínim haver empatat. L’equip 
va fer un gran esforç i penso que 
mereixia més”. Ferreres, lesionat, 
segueix sent una baixa important 
per al Camarles. Xavi Cid, tècnic 

de l’Amposta, deia que “va ser 
un partit complicat al camp d’un 
equip dels més forts a casa, que 
juga amb intensitat i velocitat. Ens 
vam avançar aviat però després 
ens vam defensar massa enrera i, 
a més, no vam tenir claredat en 
les darreres passades per aprofi-
tar les situacions que vam crear. 
A la represa, durant vint minuts, el 
Camarles va pressionar moltíssim 
i vam haver de sofrir. Posterior-
ment, el partit es va equilibrar i 
ja vam tenir més sortida, arribant 
amb un parell d’ocasions. Al final 
vam tornar a patir i vam saber 
fer-ho. Felicitar als dos equips pel 
partit i valorar el treball efectuat 
per assolir la victòria”. 

CF GANDESA
Rojas va salvar al seu 
equip, contra la Sénia
El Gandesa va guanyar la 

Sénia (1-0) i referma la 
cinquena plaça. La Sénia (dues 
victòries en 11 jornades) es 
compromet. 
Un gol de Dilla, al primer temps,  
va valdre el triomf en un partit in-
tens i obert a la represa en què el 
porter local, Rojas, va evitar fins  
3 rematades a boca de canó. 
El Gandesa va patir a la segona 
meitat però va saber fer-ho. Dilla 
i Tome, de falta directa, van dis-
posar de les opcions locals a la 
represa. El Gandesa, amb el tri-
omf, es consolida com a cinquè. 
La Sénia, minvada per les baixes i 
lesions, va jugar amb juvenils a la 

represa.  Segons Alberto, tècnic 
local, “a la primera meitat vam 
ser superiors, controlant el joc 
amb bones combinacions i gau-
dint d’un parell d’opcions, a més 
del gol de Dilla. A la represa la 
Sénia va ser qui va controlar més 
el joc, però nosaltres vam defen-
sar-nos molt bé, tenint Dilla una 
opció per fer el 2-0. La Sénia va 
estar molt posat dins del partit i 
Rojas va evitar 3 ocasions clares, 
una a Capi i dues a Callarisa. 
També destacar a Kevin, porter 
de la Sénia, que va evitar les nos-
tres opcions. Victòria important 
per seguir lluitant entre els cinc 
primers”.

CF ULLDECONA
Gran pas endavant, en 
vèncer al Vendrell
L’Ulldecona va guanyar a 

Vendrell. Un triomf amb 
doble valor per allunyar-se de 
les possibles compensacions.
Carlos Gilabert, tècnic de l’Ullde-
cona: “va ser un partit molt intens, 
amb moltes anades i tornades, en 
el que nosaltres vam començar 
controlant més el joc i gaudint 
de les primeres opcions. Però va 
ser el Vendrell qui va avançar-se 
amb un tret des de fora de l’àrea. 
Malgrat això, vam reaccionar bé. 
Ells es van quedar amb deu i vam 
acabar la primera meitat domi-
nant, i disposant d’una altra oca-
sió per empatar. Per a la represa, 
vam parlar de tenir paciència per-

què el rival es tancaria, i no de no 
precipitar les darreres passades. 
Amb els minuts, el Vendrell, molt 
intens, va tancar-se més però feia 
sensació de poder crear perill en 
les contres. Però nosaltres, a més 
de tenir la pilota, vam replegar 
bé, quan no la teníem. Vam insis-
tir i Ion va empatar. Però llavors 
va arribar la jugada clau amb un 
penal a favor del Vendrell que va 
aturar Fran. Vam seguir, arribant 
per dins i per fora, i provocant un 
bon nombre de córners. Al final, 
en un d’ells, Ivan va marcar l’1-2. 
Victòria valuosa contra un rival 
que tenim ara a 8 punts. Hem de 
seguir. Queda molt”. 

DESFETA DE 
L’AMPOLLA, AMB EL 
RIUDOMS (1-5)

L’Ampolla, amb dues derrotes 
seguides per golejada, ha vist 
frenat el seu impuls (3 punts de 
12). En quatre jornades ha re-
but 13 gols. La darrera derrota, 
a casa, contra el Riudoms, va 
ser dolorosa (1-5). L’equip, amb 

una plantilla no del tot àmplia, ha 
fet una gran temporada però ara 
sembla que acusa el desgast de 
tantes jornades sent capdavan-
ter al grup. S’han intentat fer fit-
xatges en les darreres jornades, 
però no s’han pogut concretar 
excepte el de Cristian Paradas. 
Del partit de dissabte passat, En-
ric Alaixendri, el tècnic, deia que 
“no vam començar amb la inten-
sitat adequada i el rival, en canvi, 

sí que va tenir-la. A més, va ser 
letal en les seues arribades i al 
minut 23 ja havia pràcticament 
decidit el partit amb el 0-3. 
Vam reaccionar i Gallego va 
marcar l’1-3 abans del descans. 
A la represa, vam avançar línies 
per intentar entrar en el partit 
però ells es van defensar amb 
molt d’ordre i, a la vegada, van 
disposar de contraatacs que 
van aprofitar per ampliar l’avan-

tatge”. El tècnic afegia que “tots 
els equips passen dinàmiques 
negatives durant el campio-
nat i a nosaltres ens arriba ara, 
després d’un gran esforç efec-
tuat fins al moment. Seguirem 
treballant per revertir la situa-
ció, sent conscients que no és 
normal que ens facin tants gols 
com està passant en els darrers 
partits”. Destacar els cinc gols 
del visitant Víctor Garrido. 

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

71
66
50
56
44
50
56
38
44
39
47
46
43
36
34
22
18
22

13
36
26
48
25
41
50
37
46
39
43
48
48
45
41
54
60
82

74
59
54
49
47
42
41
40
37
37
36
36
33
28
26
21
17
10

equip                    GF       GC     PNTS



18 esportsDIARI MÉS EBRE • divendres, 5 d’abril / 2019

VA GOLEJAR A 
BÍTEM (0-4)
Nova derrota del R Bítem que 
viu un malson de temporada. 
Segons David Garcia, del R. 
Bítem, “a la primera meitat 
vam estar bé, amb fases de 
domini i possibilitats per a 
marcar. Però va ser l’Olimpic, 
més efectiu, qui va fer el 0-1. A 
la represa, vam seguir insistint 
i vam poder entrar en el partit, 
però no va haver encert i ja 
avançada la mateixa, l’Olímpic, 
amb espais, va decidir. I final-
ment va fer el 0-4, un resultat 
del tot inflat. D’altra banda, 
no és excusa però una vegada 
més les decisions arbitrals 
van tornar a ser complicades 
per nosaltres”. Jordi Roca, de 
l’Olímpic: “la primera meitat va 
ser del tot igualada, amb una 
ocasió per als locals amb un 
tret de Robert que va aturar 
Nogales. Nosaltres ens vam 
avançar arran d’una rematada 
d’Arnau al segon pal. Per a la 
represa vam apuntalar més el 
centre del camp per a tancar el 
seu joc interior. Eugeni va tenir 
l’opció local per empatar. Però 
nosaltres, ben posats, vam de-
cidir amb una pilota a l’esque-
na de la defensa que va definir 
Imanol amb una vaselina. El 
partit es va anar trencant i una 
contra va significar el 0-3, amb 
la culminació d’Imanol. Ja al fi-
nal, Soriano va rematar al pal i 
del rebuig, Imanol va assistir a 
Andreu que va marcar el 0-4. 
Seguim lluitant, competint fins 
al final”. 

TERCERA CATALANA
La Cava ofereix la millor 
versió, davant del Perelló
La Cava i el Perelló van 

empatar a 3 gols. Els locals, 
després de la derrota a Jesús 
i Maria, van reaccionar de 
forma molt positiva, tenint 
opcions per decidir.
La Cava es va avançar amb els 
gols de Ferran i Juanra. Ferran 
va fallar un penal. Jusi va posar 
dins del partit al Perelló, poc 
abans del descans amb un gol 
clau. Però a la represa, els cave-
ros, ben posats en defensa, feien 
sensació de perill quan sortien a 
la contra. Brigi va marcar el 3-1 
i la Cava va poder decidir. No 
obstant, Dani Saez va posar dins 
del partits al Perelló amb el 3-2. 
Els visitants van insistir i Saez va 

establir el 3-3. Els perellonencs 
van reclamar una jugada de gol 
anul.lada. Al final, empat a 3 en 
un gran partit en què els locals, 
amb orgull, van millorar i en què 
el Perelló va valorar el punt per-
què va poder empatar quan més 
coll a munt tenia la confronta-
ció. Des del Perelló comentaven 
que “l’empat es pot considerar 
just tal com va anar el partit. I 
cal valorar-lo perquè la Cava es 
va posar amb el 3-1 i va tenir les 
seues opcions. Al final nosaltres 
vam reaccionar i vam empatar, 
fent també el quart gol que per 
nosaltres va ser legal i que fou 
anul.lat. Però, en qualsevol cas, 
l’empat fou just”.

L’OLIMPIC 
NO AFLUIXAL’Aldeana s’enlaira amb 

el triomf contra el Batea
L’Aldeana va sumar la tercera 

victòria seguida. I s’enlaira 
amb opcions (a quatre punts 
del líders). Diumenge va 
guanyar un d’ells, el Batea (4-1) 
Els visitants, que van començar 
dominant el partit, van quedar-se 
amb deu als 20 minuts, per una 
expulsió rigorosa d’Enzo. Poste-
riorment, l’Aldeana va agafar més 
el domini, i es va avançar amb 
un golàs de Thomas. En aquella 
fase, el local Robert havia de ser 
expulsat per una entrada per dar-
rera. El Batea, que no va perdre 
la cara al partit, va empatar arran 
d’una falta transformada per Vila-
nova. A la represa, el visitant Ed-
gar va tenir la primera opció. Però 

va ser Thomas qui va fer el 2-1. 
El Batea va reaccionar i va crear 
una bona opció, tenint, a més, 
un penal, que fou fora de l’àrea, i 
que va suposar la segona targeta 
a l’aldeà Jonatan. Sergi Auré va 
aturar-lo. Moment clau. Del 2-2 
es va passar al 3-1, amb un pe-
nal que va convertir Toni. I al fi-
nal, Aleix faria un gran gol que va 
ser el 4-1. El marcador final fou 
massa abultat. La victòria retorna 
a l’Aldeana al grup capdavanter. 
El Batea ha perdut els dos darrers 
partits, però segueix sent un dels 
líders. Versiano ha estat baixa per 
als locals mentre que Paul, per 
lesió, no va poder jugar amb els 
de Chema.

JE FLIX
Golejada a un J. i Maria 
desconegut a la represa
El Flix va explotar i va golejar 

al Jesús i Maria (6-0). 
Narcis Labòria, tècnic del Flix: “el 
Jesús i Maria va començar amb 
molta intensitat, molt fort, durant 
els primers 20 minuts. Nosaltres 
vam poder aguantar i, després, 
quan el partit va igualar-se, va ser 
important avançar-nos amb l’1-
0. Vam agafar el control del joc i 
abans del descans va arribar el se-
gon. A la represa vam seguir ben 
posats, fent un partit molt com-
plet, el millor fins ara. I els gols 
van anar produint-se. Vam fer un 
gran partit però també destacar 
l’eficàcia, de 8 ocasions en vam 
fer 6. Després d’unes jornades ir-

regulars, l’equip va recuperar-se”. 
Ito, del J. i Maria: “vam començar 
molt bé, amb intensitat i tenint 
la pilota, fent bones combinaci-
ons i pressionant al Flix, gaudint 
Adri d’una gran ocasió. Però va 
ser el Flix qui va marcar l’1-0 i, 
arran d’un regal nostre, va esta-
blir el 2-0 en una primera meitat 
igualada i en què mereixiem un 
altre resultat. De la represa, res a 
dir. El Flix, amb els minuts, ens va 
superar per tots els costats. Es va 
imposar. Nosaltres no vam poder 
reaccionar i vam sortir del partit. 
Fou un accident. Hem de passar 
pàgina i seguir treballant com fins 
ara, sense renunciar a res”. 

UE RAPITENCA B
Un combatiu Corbera 
cau a la Devesa (2-1)
Després de cinc jornades, la 

Rapitenca va vèncer a casa, 
contra el Corbera (2-1)   
Ramon Sancho, de la Rapiten-
ca: “vam fer una gran primera 
meitat, tenint el control del joc i 
ocasions a més dels dos gols. A 
la represa, cal destacar la valentia 
del Corbera que des del primer 
minut va assumir riscos per en-
trar en el partit. Ens va pressio-
nar molt i va ajustar el marcador 
amb el 2-1. Nosaltres vam patir 
perquè no vam poder decidir en 
les contres que vam disposar. 
Per la primera meitat vam merèi-
xer la victòria però per la represa 
el Corbera mereixia l’empat”. De 

porter va jugar Cobos i destacar 
al juvenil de 16 anys, Tena, que va 
jugar a la represa. Jorge Parraga, 
del Corbera; “no vam començar 
bé, amb poca intensitat i ritme, 
i la Rapitenca va ser més deter-
minant, posant-se amb el 2-0. 
A la represa, cal dir que l’equip 
va reaccionar i va estar dins del 
partit, pressionant al rival i im-
posant-se. A més del gol, vam 
tenir cinc o sis ocasions. Vam 
intentar-ho fins el final, però ells 
també van saber parar el ritme 
del joc i no vam poder empatar. 
Per la segona part, mereixiem 
l’empat. Però ens va penalitzar la 
primera, quan no vam estar bé”.

ROQUETENC-
CATALÒNIA, DERBI 
AMB EMPAT (1-1)

El Roquetenc va avançar-se 
amb un gran gol d’Ivan, ha-
vent fet, abans, Cessay, un pal 
per obrir el marcador. El gol 
fou antològic, amb centrada 
de Camarero i rematada acro-

bàtica amb el cap d’Ivan. Però, a 
poc del descans, el visitant Aleix 
va empatar, arran d’una gran ac-
ció. A la represa, el Cata va fer 
un pas avant i va buscar la vic-
tòria però el Roquetenc es va 
defensar amb ordre. Als darrers 
minuts, un penal rigorós a favor 
dels visitants va ser una bona 
opció. Però Aleix va fallar-lo. El 
Roquetenc, en el tercer partit 
seguit dels 6 que té com a local, 

segueix fent una gran Tempora-
da. El Cata (15 punts de 21), si 
hagués guanyat, s’hagués po-
sat a tocar dels líders. . Miquel 
Campos, cap de premsa del 
Roquetenc: “la primera meitat 
va ser més nostra,  fent Cessay 
un pal i avançant-nos amb un 
gol espectacular d’Ivan. Però el 
Catalònia va empatar abans del 
descans. A la represa, el Catalò-
nia va fer un pas avant, i el partit 

va ser molt intens amb poques 
opcions clares, excepte el penal 
que no va transformar Aleix”. 
Juanjo Agustin, del Catalònia: 
“ens va costar molt adaptar-nos 
al terreny de joc. Va ser un partit, 
en general, travat i amb poques 
opcions i repartides. Als darrers 
minuts vam tenir el penal, però 
penso que l’empat va ser el més 
just”. El Cata va acabar amb deu 
per l’expulsió de Cosido.

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

74
60
66
57
70
43
48
60
41
39
61
51
39
53
38
37
37
14

44
36
37
38
46
28
32
40
30
40
42
42
38
47
58
56
65
169

49
49
49
47
46
45
45
44
44
40
38
36
35
32
31
23
18
0

equip                    GF       GC     PNTS



19esports DIARI MÉS EBRE • divendres, 5 d’abril / 2019

GOLEJANT AL 
CUER ALCANAR
L’Ametlla va golejar el cuer 
Alcanar i, d’aquesta forma, va 
sumar 3 punts molt importants 
en la seua lluita per fugir de 
possibles compensacions. 
Els caleros van guanyar per 
5-0, però no van tenir-ho tan 
assequible com el resultat va 
indicar. L’equip de la Cala es va 
avançar aviat amb un gol de 
Porto. Amb un ajustat 1-0 es va 
arribar al descans. A la represa, 
Fages va fer el 2-0, que es man-
tindria fins els darrers minuts 
quan el propi Fages va marcar 
el tercer gol. Callau va fer el 
4-0 i al final, Fages tancava el 
seu hat tric amb el 5-0. Els de 
Rovira sumen 35 punts, a 12 del 
Sant Jaume que ocupa plaça 
de possible compensació. I a 
quatre del Godall, que és quart 
per la cua. El club de la Cala 
ha fet gestions per fitxar un 
davanter, però fins ara cap s’ha 
pogut concretar. 

TERCERA CATALANA
El Godall, crescut, va 
imposar-se en el derbi
El Godall va ser superior, 

sobre tot a la primera 
meitat, amb molta intensitat 
defensiva i avançant-se amb el 
0-2.  
Un gol arran d’una centrada de 
Miquel que un defensa local va 
rebutjar a la seua porteria fou el 
0-1. I el 0-2 va ser una obra d’art, 
amb una jugada des de darrera 
que va culminar el rifle Royo, A 
la represa, els locals van poder 
entrar en el partit però van fallar 
una ocasió clara. I una genialitat 
de Balada va ser el 0-3. Un golàs 
de geni, amb una vaselina inve-
rosimil. El Santa va marcar l’1-3 
amb un gol de Roda, que tornava 
després de la lesió. Però el visitant 

Callarisa va posar l’1-4 al marca-
dor. Al final, el Santa  va pressio-
nar, tancant el rival, i va tenir altres 
opcions, a més de gol d’Amado 
(2-4). El Godall es va defensar 
amb tot i va guanyar merescuda-
ment. El Santa veu frenada la seua 
progressió i el Godall s’allunya del 
descens (10 punts de 12). Parra, 
tècnic del Santa: “felicitar el Go-
dall per la victòria. Va ser millor en 
totes facetes del joc en un partit 
en què jo em vaig equivocar amb 
el plantejament. Hem de seguir, ja 
pensant en el proper partit”. Ro-
bert, del Godall: “penso que vam 
ser superiors gràcies a un gran 
treball de tot l’equip. Els resultats 
estan arribant. Hem de seguir”.

IMPULS PER 
A L’AMETLLAMasdenverge-S.Jaume, 

empat que no satisfà
Era un duel amb doble valor 

pel descens. Empat (1-1).  
Gerard, del Masdenverge: “ne-
cessitàvem guanyar però amb 
el punt seguim amb opcions. El 
Sant Jaume va començar millor 
i es va avançar aviat amb el 0-1. 
Poc a poc vam fer una pressió 
alta al seu camp i vam domi-
nar, tot i que ens va costar crear 
opcions, empatant amb un gol 
d’ells en pròpia porteria. A la re-
presa, durant uns 20 minuts, ells 
van apretar i van generar diver-
sos córners, a més d’una jugada 
d’Eric, en possible fora de joc, 
que va evitar Francesc, qui tam-
bé va evitar una falta d’Edu. En el 
darrer quart, vam poder sortir a la 

contra i així Rodrigo va fer un pal. 
I va ser Marc, porter visitant, qui 
també va evitar el gol amb altres 
intervencions. Vam intentar-ho 
però no va poder ser”. Joan Subi-
rats, del Sant Jaume: “ens vam 
avançar aviat amb gol de Ferran, 
que com Moha debutava (Del-
tebre). La primera meitat va ser 
molt intensa. El gol de l’empat 
va venir en un córner, en un re-
bot. La represa va ser totalment 
nostra, amb ocasions com una 
d’Eric, una altra de Toledo, una 
de Pujol al pal, o una falta d’Edu 
que va evitar el seu porter en 
dues ocasions. L’empat ho deixa 
tot igual entre els dos equips”. El 
S. Jaume ha fitxat a Marcel Guiu.

FASE D’ASCENS A 3A
L’Ebre Escola va 
golejar a l’Arnes (4-1)
L’Ebre Escola va golejar 

l’Arnes en la primera jornada 
del play Off d’ascens (4-1). 
Els locals, amb velocitat i espais, 
davant d’un Arnes amb una de-
fensa avançada i sense pressio-
nar dalt, van ser letals i van fer 4 
gols abans del descans, obra de  
Cirera (2), Pep i Annas. 4 grans 
gols. L’Arnes, de pega en el partit, 
no va encertar les seues opcions 
(dues evitades sota els pals) i va 
fallar un penal que va aturar Izan, 
A la represa el partit es va igualar 
i Quim va marcar pels visitants. El 
ritme va baixar i l’Arnes, defensant 
de forma més ordenada, va estar 
més posat. Des de l’Ebre Escola 

es valorava “l’encert dels primers 
minuts amb el 3-0, jugant amb 
molta intensitat i ritme, culminant 
jugades amb molt d’encert. A la 
represa, amb el 4-0, el ritme ja va 
baixar”. Roger, de l’Arnes: “no vam 
plantejar el partit de la forma en 
què vam interpretar-lo. I l’Ebre, a 
més, ens va passar per sobre du-
rant els primers 30 minuts. El par-
tit es va complicar i res va sortir, 
fallant un penal i no aprofitant les 
dues ocasions que vam tenir a la 
primera meitat. A la represa, amb 
el 4-0, ja vam defensar més enre-
ra i vam evitar que l’Ebre, un equip 
que m’agrada molt com juga, ens 
fes ocasions”.

L’Amposta es va imposar 5-0 
a un Benissanet crispat.

Jordi Subirats, de l’Amposta B: 
“vam fer un dels millors partits 
del que portem de temporada. 
Cal valorar el Benissanet que va 
sortir pel partit i va anar a pres-
sionar dalt. I això ens va venir bé 
per crear una vegada superàvem 
la seua línia de pressió. També 
dir que ells van tenir opcions en 
moments puntuals per entrar en 
el partit (una invalidada per un 
fora de joc que no era). Nosaltres 
vam aguantar i a la represa, amb 
el rival en 10 (podia haver estat 
groga i no vermella), vam tro-
bar espais, ampliant l’avantatge”. 

Xavi Pérez, del Benissanet: “vam 
sortir a jugar-li de tu a tu a l’Am-
posta, pressionant dalt, sabent 
els riscos que podíem tenir. Ben 
aviat l’Amposta es va posar amb 
el 2-0. Vam canviar la pressió, i 
vam fer-la a la zona mitja, tenint 
dues opcions anul.lades per fo-
res de joc que no existien. Ens 
vam quedar amb deu per una 
falta que no era el darrer home. 
El partit es va complicar també 
per les decisions arbitrals, amb 
d’altres que van crispar a l’equip 
com un penal no xiulat. Malgrat 
tot, vam fer un gran esforç però 
amb espais, l’Amposta va fer els 
altres gols”.

MALESTAR A 
BENISSANET

Després del partit Amposta 
B-Benissanet (5-0), en el que 
els visitants van acabar molt 
molestos amb l’arbitratge, el 
tècnic del conjunt de la Ri-
bera, Xavi Pérez, manifestava 
que “la temporada és llarga 
i complicada per arribar a la 

promoció d’ascens. I tot això 
per trobar-nos un àrbitre i uns 
assistents amb una actitud com 
la de dissabte. Remarcar que, 
baix el nostre punt de vista, la 
Federació hauria de tenir més 
criteri i designar col.legiats amb 
més experiència i que, a més, se 
sàpiguen el reglament. A banda 
de decisions com l’expulsió al 
nostre jugador, o els fores de joc 
que es van xiular, que van evitar 

dues ocasions clares amb el 2-0, 
una d’elles que va acabar amb 
gol, i un penal no xiulat,  lamen-
to que l’àrbitre no sabia la Re-
glamentació. Quan l’Amposta va 
demanar el seu tercer canvi, l’àr-
bitre i l’assistent van manifestar 
que no es podien fer-ne 4... Amb 
tot això, no vull que s’interpreti 
que vam perdre per l’arbitratge 
ja que l’Amposta va fer molt bon 
partit. Però van haver-hi diverses 

decisions que ens van perjudi-
car i que, si haguessin estat les 
correctes, potser el resultat no 
hagués estat el que va ser amb 
el 5-0. Vam jugar part del pri-
mer temps i tot el segon amb 
10 i les accions anul.lades per 
fores de joc que no van existir 
ens podien posar dins del partit 
quan ja començàvem a reacci-
onar després d’un mal inici en 
el que vam rebre dos gols”. 

L’Amposta guanya i el 
Benissanet protesta

1. Amposta

2. Ebre

3. Arnes

4. Benissanet
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1. Xerta

2. Fatarella

3. La Cava
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1. Vilalba

2. Tivenys

3. Ginestar

4. Catalònia
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FASE D’ASCENS
Ebre Escola-Arnes 4-1

Amposta B-Benissanet 5-0

COPA TE. GRUP 1
Tivenys-Ginestar 5-4

Vilalba-Catalònia 3-1

COPA TE. GRUP 2
Xerta-la Cava 4-0

Fatarella-Deltebre 

(3-0, Deltebre retirat)
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POLIESPORTIU

JORNADES 
FORMACIÓ 
FUTBOLÍSTICA
L’Associació Esportiva Jordi Pi-
tarque Ceprià organitza, per vui-
tè any consecutiu, les Jornades 
de Formació Futbolística, que 
tindran lloc del 15 al 18 d’abril, 
coincidint com cada any amb 
les vacances de Setmana Santa. 
Les sessions, que començaran 
a les 9.30 i finalitzaran a les 13 
hores i tindran lloc al Nou Estadi 
Municipal de l’Ampolla, estan 
programades per a les catego-
ries de patufets, prebenjamins, 
benjamins, alevins i infantils. 
Durant els quatre dies de for-
mació, els participants gaudiran 
de quatre sessions que es 
dividiran en dos blocs: el teòric 
i el pràctic. D’aquesta manera, 
els nens i nenes primer podran 
analitzar el concepte i després 
posar en pràctica els coneixe-
ments obtinguts. La inscripció, 
que té un cost de 30 euros per 
nen/a, es pot fer a la Biblioteca 
Municipal de l’Ampolla (Av. 
Sant Joan, s/n, l’Ampolla).

EL FUTUR DEL 
FUTBOL BASE, A 
SANTA BÀRBARA
Aquesta tarda, a les 20 hores, 
al Museu de la Vila de Santa 
Bàrbara, hi haurà una reunió 
“important pel futur del club” 
perquè es parlarà del futbol 
base i d’un projecte de futur. 
El planer Ignasi Caballé, cap de 
projectes de l’empresa Offli-
mits Camps, farà la presenta-
ció del projecte planer.

NOTICIES 
BREUS

POLIESPORTIU
El Volei Roquetes ha 
fet història

L’Handbol Amposta va 
perdre per un ajustat per 27 

a 28 davant el Puchi d’Eivissa. 
El partit que es va decidir en els 
últims minuts. Va ser 90 segons 
abans del xiulet final quan Ana 
Boned va marcar el gol del tri-
omf per a les eivissenques, des-
prés de remuntar un marcador 
en contra de tres gols a meitat 
de la segona part. Un duel molt 
intens i igualat que es va reoldre 
pels detalls. Amb tot resolt, la 
lliga regular acabarà la propera 
jornada. El conjunt ampostí, que 
ha fet una molt bona temporada, 
jugarà a la pista del Mislata.
Resultats equips Club Handbol 
Amposta:

CADET FEMENÍ
CH. Amposta “Naturebre” 24 – 
CEACA  Tàrrega 13
INFANTIL MASCULÍ
Handbol Sant Cugat 11 – CH. 
Amposta 34
ALEVÍ MIXT
CH. Martorell 6 – CH. Amposta 
10

Derrota del Club 
Handbol Amposta

L’equip sènior masculí, a 
Lleida, va guanyar la final de 

la fase de 1a divisió catalana, i 
així, es va classificar per a la fase 
d’ascens de 1a nacional. Una fita 
històrica, mai aconseguida fins 
ara pels roquetencs.    
A la semifinal, el sènior masculí 
s’enfrontava al líder, l’INEF Lleida. 
Espectacular victòria per un 0-3 
sense donar opcions al potent 
equip local. A la final, jugada a la 
tarda, els roquetencs es van impo-
sar contra el FCB B: “van demos-
trar que a la nostra ciutat es fa vòlei 
i de molt bona qualitat” guanyant 
per 3-0. “Cal destacar també que 
es va dominar la fase a la pista i a la 
grada, on 60 aficionats es van des-

plaçar amb l’equip per animar, feia 
goig veure una grada amb color 
blau i. Moltíssimes gràcies a tots 
els que ens vau animar i acom-
panyar en aquest 30 de març on 
s’assoleix el màxim resultat espor-
tiu en categoria sènior a l’entitat 
roquetera”. 
De la resta d’equips, el juvenil mas-
culí va guanyar a Cunit per 0-3. El 
juvenil femení va perdre a la pista 
del CV Barberà per 3-1 en un partit 
irregular. El cadet femení va visitar 
el CV Barberà. 2-3, remuntant un 
2-0. L’infantil femení va guanyar 
per 0-3 al camp del CV Gavà Groc. 
Partit molt complet de les jugado-
res de Roquetes que no van donar 
opció al rival.

La Triatló de Deltebre 
inicia la lliga de triatlons

El cap de setmana del 13 i 14 
d’abril, Deltebre tornarà a 

ser la capital de l’esport amb 
la 6ena edició del triatló, un 
esdeveniment que aplegarà al 
voltant de 1.000 atletes. 
Un any més, l’alcalde, Lluís So-
ler, ha destacat que “Deltebre 
compta amb tots els ingredients 

necessaris per al desenvolupa-
ment de les proves que es du-
ran a terme al llarg del cap de 
setmana”. Més enllà de la cita 
esportiva, Soler ha afegit que 
“també és una oportunitat per 
a la dinamització de l’economia 
local pel gran nombre de parti-
cipants que acull aquesta prova”.

Victòria del sènior 
femení del CE Tortosa
L’infantil escolar del Centre 

Esports Tortosa va perdre al 
Vendrell per 38-20. 
L’infantil femení va empatar 21-21 
contra el líder Terrassa. Un gran 
partit que va fer gaudir a l’afició, 
per emmarcar. L’infantil masculí, 
líder, va perdre a la pista del Tar-
ragona HC 35-27 en un duel in-
trascendent a la classificació. El 
cadet masculí va estar a l’altura, 
tot i perdre a Cornellà per 38-31. 
El cadet femení, en jornada do-
ble, va perdre a Mataró, colider, 
per 35-33 fent un gran partit. Això 
fou en divendres i després, con-
dicionades pel partit a Mataró, 
van cedir una derrota contra les 
Franqueses (29-30), i no podran ja 

accedir al Top-4. El juvenil no va 
poder puntuar contra el Sabadell 
(22-26). Per la seva part, el sèni-
or femení va guanyar el Cardedeu 
per 23-22. Gran victòria que per-
met mantenir opcions. Partit molt 
emocionant i intens. 
Per últim, el sènior masculí va 
caure derrotat a la pisat del Llava-
neres-Caldes d’Estrac per 30-27. 
Era un partit important en la lluita 
per la permanència. Els ebrencs 
van començar amb un atac molt 
fort però la feblesa defensiva va 
passar factura (16-16). 
Al final, a base de contraatacs lo-
cals i pel desgast físic visitant, els 
de Llavaneres van aconseguir un 
avantatge de 3 gols.

Èxit de la primera Cursa 
Serra de Godall
Es va celebrar amb més de 

170 corredors i corredores. 
La cursa comptava amb 2 rutes. 
Una de setze quilòmetres (cur-
sa) i una altra de deu kilòmetres 
(marxa) que recorrien gran part 
dels camins i rutes de muntanya 

Nova edició del  Triatló 
Olímpic de la Ràpita
El triatló doble Olímpic de 

la Ràpita es consolida en la 
seua novena edició. 
Prop de dos-cents triatletes van 
participar per completar una 
prova exigent amb 3 quilòme-
tres de natació, 90 de bicicleta i 

20 de cursa a peu. Els guanya-
dors absoluts van ser Santiago 
Martínez i Ivet Farriols. En feme-
ní van completar el podi Mercè 
Tusell i Cristina Prat, mentre en 
masculí Guillem Rojas va ser se-
gon i Xavier Torrades, tercer.

de Godall. L’atleta del Montbike 
Amposta Lluisa Mas  i Àngels 
Centelles, de La Sénia, es van im-
posar. L’alcaldessa, Tere Esmel, 
va dir que “la Cursa ha vingut per 
quedar-se”. També destacava la 
gran labor dels voluntaris.
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· Per a mi un dels millors en-
trenadors del futbol ebrenc 
és el rapitenc Ramon Sancho 
perquè aposta per la joventut. 
Dissabte va donar l’oportuni-
tat a Xavi Tena de 16 anys en 
el minut 50. I amb aquest ja 
són 8 juvenils que han debutat 
al filial. Per a mi hauria de ser 
obligatori jugar sempre amb 
dos juvenils de titulars. Ramon 
hauria de ser el mister del pri-
mer equip la següent tempo-
rada si o si.
· Marià Curto, president del 
Tortosa, el primer dia va dir 
que volia juntar el primer equip 
i el futbol base amb una sola 
gestió. I ho està fent. Segur 
que a uns agrada però a d’al-
tres no tant. 
· Jo mai havia vist que els àr-
bitres fossin sancionats per no 

fer constar en l’acta d’un partit 
si hi havia jugadors que pre-
sentaven el DNI. Així es va ar-
reglar l’afer per les demandes 
del Ginestar. Per cert, diumen-
ge juguen Ginestar i Vilalba.
· Un jugador amb experiència 
d’un equip ebrenc, que va en-
trenar tota la setmana, va ser 
convocat i va fer un llarg des-
plaçament. Però només baixar 
de l’autocar el mister li va dir 
que no estava convocat. ¿No 
hauria estat millor no convo-
car-lo?. Va haver-hi una mica 
de tensió. A més, a la banqueta 
hi havia un jugador tocat i un 
altre que només va entrenar 
una vegada durant la setmana.
· Hi ha un entrenador de ter-
cera catalana que està fent 
un màster de cohesió dels 
seus jugadors. Cada setmana 

TOP SECRET

· Cada setmana punxa algun 
favorit o tres com aquesta set-
mana: els tres primers, Jesús i 
Maria, Perelló i Batea, dos van 
perdre i un va empatar. I van 
rebre 13 gols. Nou equips se-
parats per 5 punts. A l’última 
jornada hi haurà molta emoció.
· El R-Bítem, només tres vic-
tòries en la segona volta i lloc 
número 15. La Cava, 1 victòria, 
cinc empats i tres derrotes i 
lloc 16. Són les decepcions de 
la lliga.
· Com han canviat les coses a 
L’Alcanar. Aquesta setmana fins 
al minut 85 només perdia 2-0 
i mentre abans a la banqueta 
eren pocs jugadors, dissabte 
n’eren 7. El públic de l’Ametlla 
els va aplaudir.

TERCERA EN OFF

EQUIP DE LA SETMANA

FC GODALL

JO
AQ

U
IN

 C
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·  Victor Garrido va marcar els 
cinc gols del Riudoms a l’Am-
polla, equip que no passa per  
un bon moment. Últims 4 par-
tits només una victòria per la 
mínima i contra el Torreforta. 
I en dues jornades ha rebut 9 
gols. La Rapitenca hagués ha-
gut de renovar a Garrido.
· Ambrós és el mister del Reddis 
i és de Móra la Nova. Va fer-ho 
passar malament als de la seua 
localitat (1-0). Els de Nando no 
guanyaven a casa des de no-
vembre.
· Jo veig gairebé impossible 
que la Rapitenca es mantingui, 
8 setmanes sense guanyar i el 
diumenge arriba el líder. Una 
cosa és ser positiu i una altra ser 

PRIMERA I SEGONA EN OFF

passa alguna cosa. Aquesta 
setmana un jugador va sortir 
plorant del camp injustament. 
Més endavant explicaré més 
detalls.
· Fernando Garcia s’ha pres 
dues setmanes de vacances a 
Austràlia, meditant el projecte 
de la següent temporada.
· Nou projecte per a la Cava 
per a la propera lliga. El fit-
xatge de l’entrenador està 
tancat. És molt bona persona 
i gran míster. Es gestiona l’ar-
ribada de cinc fitxatges, 3 co-
lombians i 2 Africans. Es man-
tindrà el filial. Hi haurà nou 
president, nova junta i Juanjo 
Prats com a director esportiu.
Òscar Fernández, que va jugar 
al Tortosa, estava d’encarregat 
del material a l’At. de Madrid B. 
Ha fitxat pel Bayer de Munic.

realista. Crec que va ser un er-
ror cessar a Gregorio, quan ell 
va venir a salvar l’equip.
· A falta de 7 jornades, 4 ebrencs 
estan salvats: Tortosa, Gandesa, 
Amposta i Ampolla. Ulldecona 
té la permanència gairebé asse-
gurada. Està en gran forma: és 
el sisè millor en la segona volta.
·  Les set finals que li queden 
al Tortosa: Vendrell, Gandesa, 
Ampolla, Canonja, Catllar, Ca-
marles i Valls. El Catllar tam-
bé té un calendari complicat: 
Vila-seca, Riudoms, La Sénia, 
Pobla, Tortosa, Gandesa i Am-
polla. Lliga igualada: ni Catllar, 
Tortosa ni Ampolla van poder 
guanyar. Pobla i Torreforta van 
donar la sorpresa. 

· Dues derrotes consecuti-
ves del Batea. Però ull que els 
equips ferits són els perillosos. 
Segons el seu mister Chema 
“estem bé, tot i les derrotes”.
· El Jesús i Maria només ha ce-
dit 4 punts a casa. Aspira a ser 
campió tot i no poder pujar. Va 
golejar a la Cava però va sortir 
golejats de Flix, amb qui van 
marcar 5 jugadors diferents. 
Partit clau diumenge: el pere-
llonenc Narcís, ara al Flix, con-
tra el Perelló. Morbo total.
· No van renovar a Robert 
Avinyó a S.Bàrbara i va haver 
venjança. El Godall ja porta 4 
setmanes invicte. Després del 
derbi, jugadors i mister go-
dallencs van anar a sopar i de 
copes.

POLIESPORTIU EQUIP DE LA JORNADA

Jugadors locals del Gandesa amb les equipacions d’entrenament amb un nou patrocinador. 

ARNAU BELTRAN
(Amposta)

SAUMELL
(Gandesa)

GERARD ROIGÉ
(Móra Nova) XAVI TENA

(Rapitenca B)

  SERGI MASQUÉ
 (Ascó)

REOLID
(Ulldecona)

OUSSAMA
(Godall)

FORÉS
(Rapitenca)

DANI ROBLES
(Flix)

THOMAS
(Aldeana)

JORDI GILABERT
(Perelló)

SERGI CID
(Ametlla)

DANI FERNANDEZ
(Catalònia)
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PREPARACIÓ:

Comencem pelant i tallant les 
patates i les posarem a bu-
llir per poder fer un puré. Per 
coure els ous els podeu posar 
amb un cassó a part o esperar 
uns minuts i posar-los amb les 
patates. Mentrestant tallem la 
ceba i els alls ben petits i jun-
tament amb les fulles de llorer 
comencem a fer el sofregit. Un 
cop tinguem la ceba ben en-
rossida i afegim un raig de vi 
ranci, el deixeu evaporar i tirem 
la tomata ratllada juntament 

HACHIS PARMENTIER
PASTÍS DE CARN I PURÉ DE PATATES
INGREDIENTS 

• 4 Patates grosses
• 300 g de carn picada
• 1 ceba
• 4 tomates
• 2 grans d’all
• Mantega
• Vi ranci
• 2 ous durs
• 2 fulles de llorer
• Formatge ratllat

amb la sal i un pessic de sucre, 
ho deixem coure a foc baix fins 
que quedi textura de melmelada. 
L’importància del sofregit és vital 
en tots els plats, per tant s’ha de 
fer amb paciència perquè d’això 
depèn que el plat sigui bo o molt 
bo. Quant tinguem el sofregit fet 
i afegim la carn picada i ho dei-
xem coure uns minuts fins que 
la carn quedi ben desfeta i tot 
integrat. Fem un puré amb les 
patates o les aixafem amb una 
forquilla, això a gust de cadascú. 

I podeu posar crema de llet, o 
un trosset de mantega i un raig 
d’oli d’oliva. Muntem el plat. 
Posem una base de patata, i 
escampem la carn per sobre, 
ho cobrim amb una capa de 
puré. Tallem els ous en lamines 
i els posem per sobre, acabem 
amb el formatge ratllat i uns 
trossets de mantega escam-
pat per sobre del fornatge. Ho 
gratineu al forn fins que el for-
natge estigui ben ros.
Bon profit!
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SOLAR  EN  
VENTA 

CON PROYECTO
POSIBILIDAD 
DE  PERMUTA

C/ ST. MADRONA , 
7 (RIBARROJA)

PARA CONSTRUIR

7 VIVIENDAS, 
10 PARKINGS,

1 LOCAL COMERCIAL 
DE 123 m2 

TEL. 
607.20.80.20
fgh@latecla.net

CATALANA 
INDEPENDIENTE

3 MASAJES
COMPLETOS CON 

BEBIDA 50€
DISCRETO

 Y BUEN TRATO

XXX XXX XXX

OFERTa
TORTOSA
MASAJES 
CAMILLA

DEPORTIVOS,
ERÓTICOS 20€
TODOS LOS DIAS 

10H A 20H

643 766 439

ENCUENTRA
TU PAREJA
DE VIDA MEDIANTE 

PRESENTACIONES INDI-
VIDUALES, TRATO 

EXCLUSIVAMENTE 
PERSONALIZADO 

695 410 052
WWW.YOTOO.ES

-OFICINA- 
TORTOSA · REUS

TARRAGONA 
VENDRELL 

VILAFRANCA 
PENEDES 

COMPRO
 VEHICLES, 

MOBLES 
I    ESTRIS
 ANTICS. 

PAGAMENT 
AL COMPTAT

 691  30 2 2 41

TÈCNICS
 TITULATS

EN JARDINERIA

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

PRESSUPOSTOS
DE NOVA CREACIÓ 

DEL SEU JARDÍ
I/O MANTENI-
MENT SENSE 
COMPROMÍS

Som PROFESSIO-
NALS amb TITULACIÓ 
acadèmica, ASSEGU-

RANÇA de respon-
sabilitat civil, carnet 
i CERTIFICAT d’apli-
cador de productes 

fitosanitaris, pla d’hi-
giene i SEGURETAT al 

treball en vigor.

TEL. 615 24 66 99 

www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

ES LLOGA 
PÀRQUING:

plaça, 1 d’Octubre

(antiga Joaquin Bau)

de Tortosa

639 594 527

VOLS ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

I M M O B I L I À R I A  / /  S E R V E I S  / /  R E L A X
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TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Mercuri per la Casa 
III, pot fer que surtis 
de cert ostracisme 
en el qual t’havies 
tancat darrerament. 
Has tingut temps 
per observar. Ara cal 
passar al diàleg i a 
l’acció.

aquari
21/01 al 19/02

El Sol transitant per 
la Casa III, s’enfoca 
en pensaments per 
posar energia en 
projectar i idear nous 
horitzons. La Lluna 
a la mateixa Casa, 
inclina a expressar 
emocions.

sagitari
23/11 al 21/12

Mart a Bessons, 
transita per la teva 
Casa VII i fa pensar 
en situacions relacio-
nades amb la parella 
que passen a l’acció. 
Si el diàleg estava 
paralitzat, es pot 
recuperar.

escorpí
24/10 al 22/11

Si hi havia un tema 
relacionat amb fills, 
que estava estancat, 
amb Mercuri directe 
i aspectant a Plutó, 
es reactiva. Tant per 
buscar descendèn-
cia o resoldre un 
problema.

balança
24/09 al 23/10

Venus ja a Peixos, 
circula de ple per 
la casa de la feina 
i pot donar bones 
oportunitats. Si 
treballes i pateixes 
tensions laborals, es 
poden anar calmant 
els ànims.

àries
21/03 al 20/04

Lluna Nova al signe 
d’Àries. Amb aquest 
cicle pots sentir que 
tens oportunitats 
noves, veus nous ho-
ritzons cap on pro-
jectar-te. Assumptes 
familiars enceten una 
nova etapa.

cranc
22/06 al 23/07

La Lluna Nova a 
Àries, posa èmfasi 
al teu sector de la 
professió. Es poden 
obrir camins en el 
sector professional 
però demana que 
posis més energia 
del que és habitual.

verge
24/08 al 23/09

Vida social amb tres 
planetes per la Casa 
VII. Si tens germans i 
estàveu desconnec-
tats, es pot recuperar 
el diàleg. Persones 
poc clares, poden 
fer-te perdre la pa-
ciència.

taure
21/04 al 21/05

Mart ha deixat Taure 
per començar a 
moure’s pel signe de 
Bessons. Això inclina 
que siguin els as-
sumptes econòmics 
els que prenguin 
protagonisme durant 
aquest trànsit.

peixos
20/02 al 20/03

Mercuri a prop de 
Venus, proposa 
expressar el que 
sents. Els afectes es 
tornen prioritaris, 
així com posar pes 
en desenvolupar els 
talents, sobretot els 
artístics/musicals.

lleó
24/07 al 23/08

La tensió entre 
planetes que passen 
pel sector laboral 
vers el de les con-
viccions i filosofia de 
vida, pot fer que et 
replantegis feines 
amb les quals no 
t’identifiques.

bessons
02/05 al 21/06

Mart ja transita pel 
teu propi signe. 
Reps una dosi extra 
d’energia, d’impuls 
per emprendre. Si 
dubtaves en co-
mençar alguna tasca, 
es dóna el toc de 
valentia necessari.

MAESTRO BACEKU
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...

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.

617 888 344

Soldador
mantenimiento 

industrial
Buscamos Mecanico/
soldador para la zona 
de Tortosa.  Se valora 

experiencia y formación. 
Contacto :  654 184 289 

Sr.  Isidro Banegas

Es traspassa 
Perruqueria 

en   ple 
rendiment

a la zona del 
Temple de 

Tortosa

 Interessats: 
647 418043 
WhatsApp
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SEGELL INFOPARTICIPA 
A LA TRANSPARÈNCIA
EN LA COMUNICACIÓ

CLOENDA DE LA SETMANA 
DEL COMERÇ, ARTESANIA I 
MODA DE CATALUNYA

dur a terme l’acció “El produc-
te increïble”, i a Tortosa, la Fe-
deració Comercial i de Serveis 
de Tortosa i Comerç Tortosa 
Centre va organitzar la jornada 
“Comerç Local, posem en valor 
la diferència»: La cooperació 
empresarial ens fa forts, inno-
vació mitjançant les associaci-
ons de comerciants.
L’economia circular, una estra-
tègia de futur”. 
Al Montsià, Amposta amb “A la 
vora”, un pla dinamitzador co-
mercial de l’Ajuntament d’Am-
posta amb un “Market Place 
Amposta”. 
A la Sénia, la Federació de Co-
merciants va programar, al llarg 

Per tercer any consecutiu, 
i sota el nom de Jornades 

d’Intercanvi d’Experiències 
Comercials, diferents 
associacions del territori 
han participat a la iniciativa 
que impulsa la Generalitat, 
a través del Consorci de 
Comerç, Artesania i Moda de 
Catalunya (CCAM).

El comerç és el protagonista
d’aquesta iniciativa que pretén 
ser el punt de trobada amb el 
sector comercial i on s’han 
combinat diferents espais d’in-
tercanvi d’experiències, plata-
formes de reflexió, i espais de 
foment d’idees amb un munt 
d’activitats arreu del territori 
per posar en valor el comerç i 
reivindicar la seua importància 
dintre de l’economia catalana i 
com a model de país.
Entitats i associacions de co-
merciants ebrenques es van 
sumar a l’edició de la Setma-
na del Comerç amb un ampli 
programa d’activitats: A la co-
marca del Baix Ebre, l’entitat 
L’Aldea comercial i turística 
(Alcotur) va programar l’acció 
“Missatges de globus”, a Delte-
bre, la Federació de Comerç i 
Turisme va organitzar un seguit 
de “minitallers formatius” per a 
botiguers. 
A El Perelló, l’Associació de 
Comerciants i Empresaris va 

de la setmana, un seguit de ta-
llers als comerços. 
A la Ribera d’Ebre, la Unió de 
Comerciants de Flix va organit-
zar un complet programa d’ac-
tivitats, xerrades professionals i 
diferents tallers. 
A Móra d’Ebre, la Unió de Bo-
tiguers va celebrar la Setmana 
Solidària pel Jeroni de Mora-
gas.
Per tercer any consecutiu l’em-
presa Pymeralia (empresa de 
marketing i publicitat) va or-
ganitzar la cloenda de la 3a 
Setmana del Comerç amb les 
Jornades d’Intercanvi d’Experi-

ències Comercials a Sant Car-
les de la Ràpita, a la qual van 
participar representants del 
mateix Ajuntament de la Ràpi-
ta, la Directora dels Serveis Ter-

LA CLOENDA 
VA TORNAR A 
COINCIDIR AMB 
LES JORNADES 
D’INTERCANVI 
D’EXPERIÈNCIES 
COMERCIALS A LA 
RÀPITA

ritorials d’Empresa i Coneixe-
ment, la Sra. Mercè Miralles i la 
Directora General de Comerç 
de la Generalitat de Catalunya, 
Muntsa Vilalta.          IMATGES CEDIDES


