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L’Ebre diu prou al masclisme

8

municipis se sumen al protocol contra les violències sexuals en entorns d’oci. Els agressors sexuals seran sancionats
amb multes de fins a 10.000 euros. A la imatge, el conseller d’Interior, Miquel Buch, i l’alcaldessa de Tortosa,
Meritxell Roigé, després de signar el protocol de seguretat. Plana 11

Cap cas confirmat de coronavirus
a les Terres de l’Ebre

D

es d’ahir dijous s’està investigant un possible cas de coronavirus a
l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Tot i que, en principi, si no hi ha

res de nou, no sembla que sigui un cas que apunti a ser positiu. El protocol

de seguretat establert continua i el missatge, a hores d’ara, és de tranquil.litat
perquè la situació està controlada i els mecanismes.estan llestos per si mai es
confirmés un cas. Plana 3
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial.
Els articles d’opinió expressen
els criteris de qui els signa
i el diari no els fa seus.

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

www.mesebre.cat
dins l’apartat: opinió

A

l mes de març, a Horta de
Sant Joan, es celebraran
les Jornades Picassianes
combinant diferents atractius i
vivències que va viure Picasso
en les seues dues estades a
Horta de Sant Joan. Picasso,
sense cap dubte, un geni, que
a més de pintor va ser escultor,
poeta, ceramista, dibuixant i
dissenyador de decorats de
teatre.
Li agradava pintar coloms, pallassos o arlequins i també pintar les
seues companyes de vida, que en
va tenir unes quantes, i que van
ser, en aquells temps eclipsades
pel geni. Perquè ja se sap, al darrera d’un geni..., o era al davant?
Una d’aquestes dones va ser Dora
Maar que fins fa poc ha passat a
la història com a musa i amant de
Pablo Picasso. Afortunadament,
avui, diferents museus europeus
reivindiquen la vida i obra de la
fotògrafa que sempre ha estat
col·locada a l’ombra de Picasso,
i Dora Maar tindrà el seu lloc per
dret propi en la història de l’art.
L’estiu passat, el Centre Pompidou de París ja va programar la
major retrospectiva feta de l’ar-

tista. Va ser una mostra monumental: més de 500 peces, entre
obres i documents, van inundar
les sales del museu parisenc. Ara,
fins al 15 de març, la Tate Modern
de Londres exhibeix també una
mostra de Dora Maar, i no menys
potent: més de 200 peces, és la
més extensa que mai s’ha fet de la
fotògrafa i pintora al Regne Unit.
Dos grans exposicions en dos
dels centres d’art contemporani
més importants del món donen
bon compte de l’interès creixent
per una artista que ara ja no romandrà a l’ombra del geni. Maar
es va especialitzar en fotografia de
moda i publicitària, i també en retrats i nus. L’experimentació amb
l’ús de llums dramàtiques i el seu

mestratge en el fotomuntatge i el
collage li va obrir un buit dins del
grup artístic del surrealisme, però
Maar va ser també una magnífica
fotògrafa social que va documentar les misèries de la Gran Depressió dels anys trenta. Relacionada
amb grups polítics d’esquerra
-una cosa poc usual, ja que en
l’època molt poques dones es
significaven políticament-, amb
la seva càmera a l’espatlla, es va
llançar als carrers de Londres, París o la Costa Brava per a retratar
als desheretats del crac de 1929.
Un dels treballs més coneguts de
Dora Maar va ser documentar,
mitjançant una sèrie d’instantànies, el procés creatiu del Guernica de Picasso durant l’any 1937. La

fins ara invisibilitat de Dora Maar
m’ha fet recordar
que el passat 11 de febrer va ser
el Dia Internacional de les Dones i
les Nenes en la Ciència. Ens hauria
de fer reflexionar, perquè només
el 3% dels Premis Nobel atorgats
a la ciència han estat per a dones?
Sí, des de 1901, només el 3% dels
Premis Nobel atorgats en Ciència,
Física, Medicina i Química han estat per a una dona. Aquesta escanyolida xifra dóna per reflexionar,
i molt. La ciència és una disciplina col·laborativa, però ensopega
amb l’obstacle de la bretxa de gènere. Les nenes i els nens obtenen
els mateixos resultats en ciències
i matemàtiques, però només una
part de les estudiants opta per
carreres científiques en l’educació
superior. Està clar que necessitem
estar a l’altura dels desafiaments
del segle XXI i aprofitar tot el nostre potencial i l’esforç que exigeix
per desmuntar els estereotips de
gènere. Cal donar suport a les científiques i científics i a les investigadores i investigadors, en l’exercici de la seva professió, al nostre
territori perquè tenim molt camp
per recórrer.

SANITAT		

“La meva cesària acompanyada”
E

l passat 20 de febrer
es va portar a terme a
l’Hospital de Tortosa Verge
de la Cinta la primera cesària
acompanyada. La família
Fernàndez Lleixà ens ha fet
arribar aquestes paraules de
la seva experiència.
Està descrit que l’acompanyament de forma contínua
redueix l’ansietat i els nivells
d’estrès, per tant en el procés
de la cesària programada cal
afavorir que la dona estigui
acompanyada per la persona
que ella desitgi. Amb aquest
tipus de cesària es garanteix la
màxima continuïtat assistencial i que el nadó estigui amb la
mare i la parella, i s’hi afavoreix
el vincle.
L’equip de professionals que
participa en aquest canvi, amb
el suport de les direccions i
la Gerència Territorial, desitja
que la cesària acompanyada
sigui una pràctica al dia a dia i

que d’aquí un temps ja no sigui
noticia, sinó que formi part de la
normalitat.

“Soc Trini, des del primer moment de l’embaràs el meu
pensament estava al naixement. Vaig somiar que seria
una experiència positiva i respectada, malgrat que ja sabia
que se m’hauria de programar
una cesària. Era la tercera per
a mi, fet que ha condicionat
que l’entrada a l’àrea quirúrgica
em provoqués molta ansietat,
però els professionals van estat
per mi en tot moment. Quan
ja estava tot preparat, Jordi, el
meu home, va entrar al quiròfan i junts vam formar part de
l’equip, així ens ho van fer sentir, explicant-nos-ho tot pas a
pas, tranquil·litzant-nos, transmetent-nos un ambient distès i
entranyable.
Una vegada que l’Emma va néixer -moment que no oblidarem
mai ni Jordi ni jo-, i el pediatre

li va fer l’exploració necessària,
va estar amb nosaltres en tot
moment fins a l’habitació on es
va afegir la resta de la família.
No tinc paraules per descriure
la cara del meu fill Jordi.
Tots nosaltres volem agrair a tot

l’equip la seva immensa humanitat i professionalitat i el
seu esforç perquè aquest nou
model d’atenció recentment
incorporat hagi estat una experiència única per a tota la
família.”

en portada
MÉS
NOTÍCIES
TORTOSA
ACATARÀ LA
RETIRADA DEL
MONUMENT
FRANQUISTA
PERÒ REBUTJA
DESTINAR-HI
UNA PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA
L’alcaldessa de Tortosa,
Meritxell Roigé, ha assegurat
que l’Ajuntament no destinarà
cap partida pressupostària a la
retirada del monument franquista que s’erigeix al riu Ebre.
En declaracions a l’ACN, Roigé
ha afirmat que el consistori no
n’és competent ni el propietari
però ha reiterat que compliran
amb el mandat del Parlament
quan s’aprovi la nova llei de
memòria històrica. Ara, un cop
s’ha conegut que el Departament de Justícia prepara
un informe tècnic per blindar
la retirada del monument,
la batllessa ha reclamat al
Govern més concrecions sobre
el projecte i els ha retret que
“no s’hagi avançat” d’ençà que
es va anunciar la nova llei de la
memòria històrica. que ha obligat a arrencar-los. Pel que fa a
la normalització del monument
entre els tortosins, l’alcaldessa
ha recordat que per a molts
veïns l’estàtua forma part del
paisatge de la ciutat sense
que tingui una connotació
franquista. “Som partits que
ens creiem la situació del país i,
evidentment cap de nosaltres
som ni franquistes ni tot el que
se’ns ha arribat a dir en molts
moments”, ha defensat. I en
aquest sentit, ha remarcat que
va ser el govern tripartit qui va
catalogar el monument i que
tot just el mes passat es van
iniciar els tràmits per descatalogar-lo com a bé patrimonial
del POUM. Des de la Comissió
per la retirada dels símbols
franquistes de Tortosa han
celebrat que el Departament
de Justícia estigui treballant
per retirar el monument. “És
una qüestió més decidida i
més valenta i esperem que
sigui realitat ben aviat”.
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NO HI HA CONFIRMACIÓ QUE SIGUI POSITIU
L’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
investiga un possible cas de coronavirus
D

es d’ahir dijous s’està
investigant un possible
cas de coronavirus a l’Hospital
Verge de la Cinta de Tortosa.
Segons ha pogut saber Més Ebre
ahir al matí es va instaurar el protocol per verificar si aquest cas
és positiu per la presència d’un
ciutadà que presentava símptomes que podien ser sospitosos.
Des de l’Hospital han aclarit que
no donen informació sobre sospites de casos de possible infecció. És més, adverteixen que fins
que es confirma si és positiu no
fan cap comunicat, en cap cas.
I que si no es confirma, tampoc
informen.
En qualsevol cas, l’existència de

l’anàlisi d’un possible cas és certa, segons fonts consultades, i
s’espera l’evolució, tot i que, en
principi, si no hi ha res de nou,
no sembla que sigui un cas que
apunti a ser positiu.
No obstant, el protocol continua
per si la sensació que hi havia
ahir és una altra avui.
El missatge ha de ser de tranquil.
litat perquè la situació està controlada i, com hem dit, amb el
protocol establert per a persones que puguin presentar símptomes que puguin generar sospites del coronavirus. L’Hospital
disposa dels mecanismes d’actuació per si arribés a donar-se
un cas positiu.
Foto: Quim Roser

SUCCESSOS
La policia espanyola desarticula a
Amposta una xarxa d’explotació sexual
L

a policia espanyola
ha desarticulat una
xarxa d’explotació sexual a
Amposta.
Les noies, d’origen paraguaià,
exercien la prostitució en un pis
d’aquesta població. El prostíbul
era regentat per un matrimoni espanyol i l’encarregada de
les dones, anomenada “mami”,
també del Paraguai. Enganyaven a les noies, en el seu país
d’origen, amb falses promeses
de sous d’uns 3.000 euros i,
un cop aquí, se les obligava a
prostituir-se. Feia tan sols unes
setmanes que havien portat

CAPELLA, SOBRE
EL MONUMENT
FRANQUISTA DE
TORTOSA: “TÉ ELS
DIES COMPTATS”
El Govern està ultimant un
projecte tècnic que detallarà la retirada del monument
franquista de Tortosa. Segons

una noia paraguaiana. Segons
informen fonts policials, l’encarregada es dedicava a captar
dones compatriotes seves, sobretot de zones rurals deprimides del seu país, oferint-los
aquí un treball. Arrel de la denúncia d’una persona anònima
es va iniciar la investigació policial. Els detinguts van ser posats a disposició judicial, quedant posteriorment en llibertat
amb càrrecs, acusats presumptament de delicte relatiu a la
prostitució i d’afavoriment de la
immigració il·legal.
D’altra banda, el jutjat d’Am-

posta ha decretat l’ingrés a
presó del jove ampostí de 23
any acusat de diversos delictes
contra la llibertat sexual i abús
sexual a menors. El jove, que és

confirma en declaracions a
l’ACN la consellera de Justícia,
Ester Capella, el departament
ha encarregat un informe extern per veure de quina manera s’hauria de desmuntar el
monòlit i resoldre “de qui és o
no és propietat”, així com altres
aspectes fins ara poc clars. La
nova llei de memòria història
determinarà qui n’és responsable però si l’Estat no n’assumeix

la propietat, Capella vol tenir
via lliure perquè el Govern pugui actuar. “Mirarem que quedi
ben lligat des del punt de vista
legal i que efectivament no hi
hagi cap possibilitat d’impedir
que el monument sigui tret del
mig del riu”, diu. “Té els dies
comptats”, afegeix.
Capella insisteix que el monument feixista no pot ser “normalitzat”.

una persona coneguda a la capital del Montsià, va ser detingut pels Mossos aquest dilluns,
en el marc d’una d’investigació
que continua oberta. (ACN)
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MÉS
NOTÍCIES
ROIG CONTESTA A
FAURA
Enric Roig (PSC) va respondre a les declaracions de
Xavier Faura (ERC). Faura
va dir que “els dos partits
que governen Tortosa són
responsables dels problemes
de mobilitat a l’Hospital”.
Roig va aclarir que “el PSC
no n’és responsable; sempre
hem defensat la seva solució
amb la construcció d’un
nou hospital i demanat que
no es traslladi el servei de
radioteràpia del complex
de l’Hospital de la Santa
Creu”. Roig va afegir que
“en política gairebé s’hi val
tot menys certes coses com
fer el ridícul. Ja li vaig dir al
Sr. Faura fa uns mesos que
no sabia el que es portava
entre mans ja que la gestió
d’allò públic és un tema molt
seriós i no s’hi val a escampar falsedats per no assumir
responsabilitats”.

MOVEM TORTOSA
Movem Tortosa presenta al
proper ple una moció que
reclama la construcció d’un
nou hospital de referència a
l’Ebre i no demorar més la
posada en marxa de l’accelerador lineal.

tortosa

SANTA CREU DE JESÚS
L’Hospital incorpora gossos i nines hiperrealistes
per contribuir al benestar dels usuaris
E

ls residents a l’hospital
de la Santa Creu de Jesús
compten des d’ara amb
dos noves eines que volen
contribuir al seu benestar.
Es tracta de dos projectes de
teràpia no farmacològica que
ha implementat el complex
assistencial de titularitat municipal, amb la col·laboració
de l’empresa Jabil Packaging
Solutions. L’objectiu dels dos
projectes és “buscar la part
emocional que connecta les
persones que resideixen al
centre, especialment les que
desenvolupen una demència”,
ha explicat aquest matí Carme
Franch, una de les educadores

socials que estan al capdavant
de la iniciativa.
Per aconseguir-ho, una de les
teràpies es du a terme amb
l’ajuda de Sugus i Lola, dos
gossos que permeten els usuaris de l’hospital millorar l’autoestima, la confiança, i disminuir el sentiment de solitud i
aïllament que puguen patir, així
com fomentar l’afectivitat.
L’altre projecte es posarà en
marxa en el termini d’un mes i
té com a protagonistes un seguit de nines hiperrealistes. En
aquest cas, la teràpia persegueix dos funcions: d’una banda, facilitarà activitats de grup
amb les quals busquen provo-

car la reminiscència, activar el
record i d’aquesta manera poder generar grups de conversa i
emocions, i de l’altra, permetrà
fer activitats individuals que vo-

len fer aflorar les emocions en
persones amb demència avançada, i d’aquesta manera poder
tindre-hi una comunicació que
les aparte de l’aïllament.

TORTOSA I AIRBNB
Signat l’acord per desenvolupar un programa
de turisme sostenible al territori ebrenc
L

El grup municipal d’Esquerra Republicana-Tortosa Sí
defensarà al pròxim ple una
moció “per a la reparació i
el manteniment adequat del
parc dels Països Catalans,
que presenta un estat de
degradació alarmant”.

’Ajuntament de Tortosa
i Airbnb han signat
aquest dilluns un acord per
desenvolupar un programa
de Turisme sostenible per la
ciutat i les comarques de les
Terres de l’Ebre.
Aquest programa té com a objectiu ajudar a la ciutat en l’impuls
com a destinació sostenible, que
obri noves perspectives econòmiques per a la comunitat local
i els governs de la regió. L’acord
signat a Tortosa inclou la realització de tallers temàtics amb activitats de co-creació, en les que
representants dels emprenedors,

institucions de promoció turística i organitzacions d’empresaris i
restauració, tindran l’oportunitat
de proposar idees sobre les estratègies i el model del turisme a
la ciutat i les comarques. Aquests
tallers també potenciaran l‘ús de
recursos infrautilitzats i la creació d’experiències que fomentin la diversificació del turisme
i permetin a la gent local aprofitar els seus coneixement i les
seves aficions. Com a part de la
implicació d’Airbnb amb les Terres de l’Ebre, Airbnb col·laborarà
per tercer any consecutiu amb el
Terres Travel Festival, un esdeve-

niment que recolza de manera
clara el posicionament de destinació sostenible de la regió. El
programa de Tortosa té com a

referent el Healthy Destinations
Lab, una iniciativa que Airbnb i
Igualada van posar en marxa
l’any 2019.

FERRAN BEL
RESPON A
FAURA: ‘ÉS
ABSOLUTAMENT
FALS QUE JO VAIG
ATURAR EL NOU
HOSPITAL DE
TORTOSA’

L’exalcalde de Tortosa i actual
diputat al Congrés per Junts
per Catalunya, Ferran Bel, va
respondre les acusacions del
portaveu d’ERC, Xavier Faura,
en relació a l’Hospital Verge
de la Cinta.
Bel va desmentir les declaracions de Faura en què assegurava que va ser l’exalcalde qui
va aturar el projecte del nou
hospital de Tortosa. Segons

Bel, “això és absolutament
fals.
Perquè s’ature un projecte,
ha d’estar en marxa. I un nou
hospital mai va estar-ho. En
qualsevol cas, ERC n’és corresponsable d’això. I Faura no
ha de mentir i el que ha de fer
és defensar els interessos de
Tortosa com a candidat de la
ciutat.
Si bé el van col.locar a dit des

de Barcelona o des de la regional d’ERC a Amposta al
final qui el va votar va ser la
ciutadania de Tortosa i per
aquesta ha de mirar i no per
interessos de partit”.
Bel va recordar que el Departament de Salut està en mans
d’ERC des de gener de 2016,
i que va ser la consellera actual, Alba Vergés, la que va
licitar i adjudicar el projecte

executiu per fer l’aparcament. Bel va reclamar que es
donin explicacions i solucions a la ciutadania.
L’exalcalde de Tortosa va
insistir en què no hi ha cap
altra alternativa que fer
l’aparcament i ampliació de
l’HTVC.
Ferran Bel va reclamar al Departament de Salut que rectifiqui.

ERC

amposta
POBLE NOU
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CULTURA

BREUS

Obres de rehabilitació Maria Climent,
Premi Amposta 2019
de l’Església

A

quest mes de febrer han
començat les obres de
rehabilitació de l’Església del
Poble Nou del Delta.
Amb un termini d’execució de
8 mesos, tenen un pressupost
total de 230.000 euros i han de
servir per millorar l’edifici.
L’obra està finançada a tres bandes entre Ajuntament d’Amposta, Diputació i Bisbat de Tortosa.
Al juliol de 2019, les tres entitats
van escenificar la seva voluntat

per tirar endavant la rehabilitació
integral d’aquest edifici. Per una
banda, l’Ajuntament i el Bisbat
van signar un conveni en què el
Bisbat es compromet a aportar
75.000 euros per a finançar les
obres i a cedir en propietat a
l’Ajuntament la casa del rector,
annex a l’Església, i l’Ajuntament,
es compromet a finançar la resta
de projecte. La Diputació, a través d’una subvenció, finançarà
55.000 euros.

L

’escriptora ampostina
Maria Climent, que a
l’octubre del 2019 va publicar
la seva òpera prima Gina,
ha estat reconeguda amb el
Premi Amposta 2019.
El jurat, integrat pels mitjans de
comunicació amb presència física a la capital del Montsià, li
han reconegut així l’èxit assolit
amb el seu primer llibre, editat
en català per L’Altra Editorial i en
castellà per l’editorial Alfaguara.

5

Gina s’ha convertit en un dels
títols de ficció més venuts a tot
el país.
Nascuda l’any 1985 a Amposta,
Maria Climent és traductora de
professió i té la seva pròpia empresa de serveis de social media
i generació de continguts.
L’acte d’entrega dels premis
serà el proper divendres 27 de
març a les 21 hores al Saló de
Plens de l’Ajuntament d’Amposta. (ebredigital.cat)

*15 persones s’incorporen
al mercat laboral gràcies al
programa APP, gestionat
per l’Ajuntament. Es tracta
d’un programa que ofereix a
les persones participants un
contracte de 9 mesos en empreses del territori en l’àmbit
de l’Atenció Sociosanitària.
*Amposta inicia la renovació
de les illes de contenidors
soterrats. Les illes de contenidors soterrats de la plaça de
l’Aube i les del carrer Larache
ja són accessibles i s’han
renovat amb el nou sistema de
recollida Selectiva. S’eliminen
les barreres arquitectòniques,
es millora l’estanquitat dels
contenidors i es redueix el
temps de recollida.
*Amposta commemora el
Dia Internacional de les
Dones amb diverses activitats. S’ha programat un
seguit d’actes des del 29 de
febrer i fins al 9 de març.
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MÉS
NOTÍCIES
LA GENERALITAT
ESTUDIA LA
IMPLANTACIÓ
D’UN PARC EÒLIC
ENTRE L’AMETLLA
DE MAR I TIVISSA
L’Ametlla de Mar podria
comptar amb un parc d’energia eòlica. Naturgy –l’antiga
Gas Natural– proposa la
instal·lació de vuit aerogeneradors al nord-oest del
terme, en una zona compartida amb Tivissa. És un dels
sis projectes que l’empresa
ha presentat a la Generalitat
i que ara haurà d’estudiar-ne
la seva viabilitat. El nou
parc eòlic que es planteja al
municipi s’anomenaria ‘La
Mar’ i podria generar fins
a 32 MW. En total, amb els
altres cinc parcs que se situarien a Tivissa, Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant, Móra
la Nova, Ginestar i Garcia,
es podrien produir més de
200 MW que es distribuirien
conjuntament a la xarxa
elèctrica. El govern català ha
constituït la ponència tècnica
que s’encarregarà de fer una
valoració prèvia sobre la seva
viabilitat, tal com marca el
nou decret llei de mesures
urgents per a l’emergència
climàtica i l’impuls a les
energies renovables. En cas
que sí, s’haurà de confirmar
d’acord amb el planejament
urbanístic municipal.

HABITATGES
D’ÚS TURÍSTIC
A L’AMETLLA DE
MAR
L’Ametlla de Mar té 1.460
habitatges d’ús turístic en
l’actualitat. Això representa
un 10% més que els censats a finals de l’any 2018.
D’aquesta manera, el municipi es posiciona com el primer
de les Terres de l’Ebre amb
més allotjaments d’aquestes
característiques i un dels cinc
primers a la demarcació de
Tarragona.
(notícies de La Cala Ràdio)

baix ebre

DELTEBRE
L’Ajuntament obre el període de sol·licitud
d’ajuts i subvencions per a la ciutadania
A

quest mes de febrer s’ha
obert el període per
sol·licitar el conjunt d’ajudes i
subvencions que l’Ajuntament
de Deltebre posa a l’abast de
la ciutadania, dels comerços
i del teixit associatiu per
aquest any 2020.
lGran part d’aquestes es van posar en funcionament en el darrer mandat i, tal com ha detallat
l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler,
“la voluntat de l’equip de govern
és la de seguir apostant i consolidant durant els propers anys
els ajuts i subvencions que ens
permeten estar al costat de la
gent que més ho necessita, impulsar l’economia local i facilitar

el dia a dia del conjunt del teixit
associatiu del municipi”. En el
cas de les ajudes dirigides a la
ciutadania, aquestes s’engloben
amb els ajuts als tributs locals
per facilitar el pagament dels
propis tributs de l’Ajuntament
de Deltebre, els ajuts d’urgència social per a fer front a pagaments puntuals, i la tarifa social
de l’aigua. Pel que fa a les ajudes
destinades a l’impuls de l’economia, aquestes es concreten
amb els incentius a la dinamització econòmica, ocupacional
i millora de la imatge de poble,
que tenen la finalitat, entre d’altres, d’enfortir el comerç local
i finalitzen el 31 d’octubre, i les

subvencions al patrocini publicitari de Deltebre, les quals finalitzen el 31 de març. Finalment,
i en relació amb les ajudes enfocades al conjunt del teixit
associatiu, es segueix apostant
per les novetats introduïdes en

el darrer mandat com ara les
ajudes als equips esportius que
competeixen a escala nacional,
estatal i internacional, així com
les ajudes en la participació en
els actes organitzats pel propi
Ajuntament de Deltebre.

L’AMPOLLA
Més d’una vintena de comparses participen a
la Rua de Carnaval, el cap de setmana passat
L

’Ampolla va celebrar
aquest passat cap de
setmana el Carnaval.
El divendres al matí va tenir lloc
la Rua de Carnestoltes de la Llar
d’Infants Marinada. A la tarda,
els ampolleros i ampolleres es
van posar el pijama i van gaudir
del correbars acompanyats de
la xaranga Xino Xano. Caiguda
la nit, va ser l’arribada, a ritme
de música i ball, de Sa Majestat Carnestoltes de la mà dels
Zumba Dancers Carnestoltes.
El dissabte a la tarda més d’una
vintena de comparses van participar a la Rua de Carnaval que

BOLCA UN CAMIÓ A
L’AP-7 A L’AMETLLA
Un camió frigorífic, carregat de
taronges, va bolcar la matinada
de dimarts al quilòmetre 296
de l’AP-7, al seu pas per l’Ametlla de Mar. El vehicle va quedar
a la mitjana i va vessar el contingut del dipòsit de combustible sobre l’asfalt. Els Bombers
van treballar amb cinc dota-

es va iniciar a la plaça González
Isla i va omplir de confeti, màscares i disfresses els carrers de

cions per netejar la calçada. Els
dos ocupants del camió van patir només ferides lleus, tot i que
foren traslladats en ambulància
a l’hospital de Tortosa Verge de
la Cinta. Una grua va retirar el
vehicle bolcat i es va traspassar
la càrrega a un altre camió. Per
això, es va tallar al trànsit un carril per sentit durant una estona.
(La Cala Ràdio).
Foto: Jordi Gallego

la població.
Al vespre, la festa es va traslladar
al casal municipal on hi va haver

el sopar popular i la festa Happy
Stars amb música per a tots els
gustos.

publicitat
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MÉS
NOTÍCIES
L’AJUNTAMENT
SOL.LICITA LA
DECLARACIÓ DE
L’AMETLLA DE
MAR COM A ZONA
CATASTRÒFICA
L’Ajuntament ha sol·licitat
que l’Ametlla de Mar sigui
declarada com a zona afectada per una emergència
de protecció civil, anteriorment coneguda com a zona
catastròfica. La junta de
govern local va aprovar-ho
després d’analitzar l’informe
que valora els danys pel
temporal Glòria al municipi.
Segons l’avaluació feta pel
consistori, les actuacions de
reparació a les platges i a la
via pública pujaran prop de
700.000 euros, sense incloure les obres previstes en els
ports. L’alcalde Jordi Gaseni
ha explicat que han demanat la declaració perquè la
població pugui optar a ajuts
econòmics per reparar tots
els desperfectes. (LCR)

REINA DEL
CARNAVAL DE
L’ALDEA 2020
El carnestoltes de l’Aldea,
amb gairebé mig miler de
disfresses i amb 21 colles
entre comparses i carrosses més les disfresses
individuals, va servir per
omplir els carrers de l’Aldea
de confeti, color i música.
L’equip de govern apostava
per una nova ubicació, amb
la instal·lació de l’escenari i
grades supletòries per les
actuacions de les comparses
a la recent zona asfaltada de
l’edifici del triangle, a més
d’augmentar les dotacions
econòmiques dels premis.
Una rua aldeana amb un
final de festa que donava
el màxim protagonisme a
l’elegida Reina del Carnaval
de l’Aldea: Íngrid Domènech
i la seua comparsa Òrbita
Aldeana que s’emportava
els 500 € en metàl·lic del 1r
premi.

baix ebre

DELTEBRE
El Govern estudiarà com poder declarar la
zona catastròfica des de Catalunya
E

l Govern estudiarà com
poder declarar la zona
catastròfica des de Catalunya.
La consellera de la Presidència i
portaveu de l’executiu, Meritxell
Budó, ho va avançar en la constitució del Gabinet de Coordinació Post Emergència que es
va celebrar divendres a l’Ajuntament de Deltebre. “En aquests
moments depèn del govern espanyol, estem valorant que des
de Catalunya pugui tenir una
pròpia zona catastròfica”, va
subratllar. Budó també va explicar que es posarà en marxa un
grup de treball que s’encarregarà de redactar el protocol de
coordinació per donar resposta

a les postemergències després
d’un desastre natural. Aquest
protocol podria estar enllestit a
finals de primavera.
Tot i això, la consellera no va
concretar com s’implementarà i va recordar que el Govern
ha destinat 14,5 milions d’euros a aquest fons per afrontar
els danys causats pel temporal
Gloria i els dels aiguats del mes
d’octubre a la Conca de Barberà
i a les Garrigues.
La posada en marxa del Gabinet
de Coordinació Post Emergència va tenir lloc a l’Ajuntament
de Deltebre perquè el Delta de
l’Ebre es considera la “zona zero”
del Gloria. (ACN)

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, a l’arribada a l’Ajuntament de Deltebre.

L’ALDEA
L’Ajuntament posa en funcionament l’OGEM
amb 70 empreses inscrites
L

’Ajuntament va iniciar
a principis de gener,
l’Oficina de Gestió d’Empreses
del Municipi (OGEM), amb la
qual pretén registrar a totes
les empreses o comerços
que estan interessats en ser
proveïdors de l’Ajuntament
i, d’aquesta forma, poder
optar a totes aquelles
obres o serveis que ofereix
l’Ajuntament amb igualtat de
condicions i sempre dintre
del marc legal.
Xavier Royo Alcalde de l’Aldea
“La creació de l’OGEM era un
dels compromisos que és va

PLE DE ROQUETES
El Ple de l’Ajuntament de
Roquetes en la sessió celebrada aquest dimarts, 25 de
febrer de 2020, aprova, per
unanimitat de tots els grups
municipals, la moció per defensar el cobrament íntegre
i l’ampliació dels terminis
d’execució i justificació de les
subvencions dels aiguats cor-

comprometre el grup municipal de Junts per l’Aldea a les
passades eleccions municipals.
Un cop donat un temps inicial de dos mesos, valorem que
l’acceptació per part del sector
empresarial de l’Aldea, ha estat immillorable, ja que s’han
inscrit 70 empreses, comerços
i autònoms, (com poden ser,
obra civil, construcció, electricistes, pintors, fusters, assessories, diferents comerços al
detall, restauració, tallers, serrallers, oficines tècniques, etc).
Des de l’Ajuntament es valora
molt positivament l’acceptació

responents a l’any 2018.
D’altra banda, l’Ajuntament
informa que aquest dimeres,
26 de febrer, Cinta Garcia, regidora de Qualitat de Vida de
l’Ajuntament de Roquetes, ha
signat el conveni d’adhesió al
“Protocol de seguretat contra
les violències sexuals en entorns d’oci” amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

que ha tingut per part dels empresaris, ja que en la posada en
funcionament de l’OGEM, pretenem que totes les empreses
i comerços del poble tinguin la

mateixa oportunitat al moment
de treballar per a l’Ajuntament”.
Es pot formar part del registre
d’empreses OGEM des del web
www.laldea.cat o bé a les oficines municipals.

montsià
MÉS
NOTÍCIES
CAPTURATS MÉS
DE DOS MILIONS
D’EXEMPLARS DE
CRANC BLAU
Des de la irrupció del cranc
blau a les Terres de l’Ebre el
2016 i fins a final de gener,
a Catalunya s’han capturat
2,2 milions d’exemplars
d’aquesta espècie invasora.
Segons informa el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
(DARP), a través de les
llotges pesqueres catalanes
s’han comercialitzat uns
580.000 quilos de cranc
blau, els quals han reportat
al sector pesquer uns beneficis d’1,56 MEUR. (ACN)

FIRA DE
L’OCUPACIÓ
JUVENIL
Ahir dijous va fer-se la roda
de premsa de presentació
de la Setmana per l’Ocupació Juvenil i la Fira de l’Ocupació Juvenil que tindrà lloc
a la Ràpita entre el 6 i el 12
de març. A la roda de premsa hi van assistir l’alcalde de
la Ràpita, Josep Caparrós, i
el gerent de la Cambra de
Comerç de Tortosa, Francesc Minguell.

LIFE CLINOMICS
Un projecte impulsat i
finançat pel Consorci de
Polítiques Ambientals de
les Terres de l’Ebre (COPATE) en el marc del projecte
Life Clinomics a càrrec de
fons de l’Unió Europea
avalua la viabilitat productiva i econòmica d’un viver
per produir llavor d’ostra al
Delta de l’Ebre.
Actualment la cria d’ostra
s’importa, majoritàriament
de França, però el sector
considera que criar-les
al delta incrementaria la
cadena de valor del conreu
d’aquest marisc i crearia
una nova activitat, amb la
conseqüent creació de llocs
de treball. (Ràdio Ràpita)
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DE LA RÀPITA
El Govern farà una actuació d’urgència al port
per reparar danys provocats pel Gloria
E

l Consell Executiu ha
aprovat la declaració
d’emergència per a la
reparació de diversos danys
estructurals al port de Sant
Carles de la Ràpita (Montsià)
a causa del temporal Gloria.
En concret, l’acció continuada del fort onatge durant tres
dies consecutius va provocar el
desplaçament de pedres d’escullera del dic est, l’enfonsament d’un tram de la base del
passeig i l’arrencada d’algunes
peces del paviment al llarg dels
560 metres de passeig adossat
al moll Montsià.
Inversió.
Ports de la Generalitat invertirà

El gerent de Ports, Joan Pére Gómez, i l’alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Josep Caparrós, en una visita d’obres al moll comercial del port.

64.000 euros en l’actuació de
reparació i reposició dels des-

perfectes.
Les obres començaran la set-

mana vinent i s’allargaran durant dos mesos i mig.

TURISME
Les Terres de l’Ebre es promocionen com a
destí familiar i de platja a Navarra
A

lcanar intensifica la
seua presència com a
destinació turística al nord de
l’Estat espanyol.
Del 21 al 23 de febrer, de la mà
de representants de l’Oficina
Municipal de Turisme, el municipi ha participat en la Fira Internacional de Turisme de Navarra, Navartur que enguany tenia
com a lema “Fem realitat els
teus somnis”. Alcanar s’ha promocionat com a destinació turística en el marc de l’estand del
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i mitjançant el Conveni Córner, el qual

NOU ACCIDENT A LA
“CARRETERA DE LA
VERGONYA” QUE
UNEIX POBLE NOU I
LA RÀPITA
Dilluns a la tarda es va donar
l’avís d’un accident a la batejada com “la carretera de la vergonya”, que uneix Poble Nou

permet a municipis de la Costa
Daurada i les Terres de l’Ebre
posicionar-se com a destins
de vacances a fires turístiques
destacades de l’Estat espanyol i
d’Europa. A més, en aquestes fires i gràcies a un estand elaborat
amb cartó reciclat, es presenta
una imatge més innovadora i
sostenible de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre. Alcanar
és present a Navartur des de la
primera edició de la fira, ara fa
quinze anys, per a promocionar
el municipi al mercat emissor
de Navarra. “Aquest mercat nacional d’interior busca destins

del Delta amb Sant Carles de la
Ràpita i la zona del Trabucador.
Un vehicle va sortir de la via i va
bolcar provocant un ferit lleu,
dins del terme municipal de la
Ràpita. A finals de l’any passat
els veïns del Poble Nou del Delta
van decidir organitzar-se i mobilitzar-se per exigir solucions
al deficient estat i la inseguretat
que genera aquesta carretera.
Foto: Imagina Ràdio.

familiars amb platja i bon temps
i Alcanar s’ajusta molt a les seues necessitats”, explica Jordi
Monfort, regidor de l’àrea. Altres municipis ebrencs, com la

Ràpita i l’Ametlla, van reforçar
la seva presència com a destinació turística a Navarra amb la
presència en a la Fira, referent
del sector al nord de l’Estat.
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MÉS
NOTÍCIES
DANYS DELS
FLAMENCS EN
ARRÒS
La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
(FCAC) s’ha reunit, aquesta
setmana amb la consellera
d’Agricultura, Teresa Jordà,
per reivindicar solucions als
danys que la fauna salvatge,
i especialment els flamencs,
estan provocant en el conreu
de l’arròs. En la reunió, hi
han participat també les
dues cooperatives arrosseres,
Càmara Arrossera del Montsià i Arrossaires del Delta
de l’Ebre, a més de representants de l’Associació de
Productors Agraris del Delta
de l’Ebre (Prodelta) amb els
quals la Federació treballa
coordinadament.

LES PRINCIPALS
PASSIONS DE
CATALUNYA
PRESENTEN LA
TEMPORADA
Les deu principals representacions teatrals de la Passió
de Jesucrist de Catalunya,
agrupades en la Federació
Catalana de Passions, han
presentat aquest dissabte al
matí al Palau de la Generalitat la temporada d’aquest
2020 per reivindicar el
seu important paper en la
cultura tradicional i popular.
El president de la Generalitat,
Quim Torra, ha agraït l’esforç
de tots els participants en
aquestes obres, remarcant
el seu esforç col·lectiu, la
cohesió social que aporten
i la solidaritat que mostren.
Per aquest 2020 es preveuen
una quarantena de representacions de La Passió entre
principis de març i principis
de maig. En clau ebrenca,
destaquen les de La Cava, a
Deltebre, Ulldecona (Montsià), Vilalba dels Arcs (Terra
Alta). El president de la Federació Catalana de Passions,
Xavier Cañavate, ha explicat
les novetats de cadascuna de
les passions. (ACN)

montsià

ULLDECONA
Reclamen que la nova llei protegeixi les oliveres
monumentals de 2 metres o més de perímetre
S

alvem lo Montsià,
Ecologistes del Sénia,
Graëllsia i GEPEC-EdC ha
enviat un seguit d’exigències
que hauria d’incloure la
nova llei de protecció de les
oliveres monumentals, que
aviat es començarà a debatre
al Parlament.
Un dels aspectes claus que
assenyalen és que la llei hauria d’emparar i preservar tots
els exemplars que tenen perímetres de tronc de 2 mestres
o més –mesurat a 1,3 metres
d’alçada-.
Adverteixen que salvaguardar
només aquells exemplars de
més de 3,5 metres de períme-

tre - els que es consideren oliveres mil·lenàries- no aturarà
l’espoli que la llei vol frenar.
“Les arrencades continuaran i
seguirem veient passar camions carregats de velles oliveres
monumentals”, han avisat.
Els ecologistes fan notar la tardança per protegir aquests arbres –al País Valencià existeix
la normativa des del 2006-, i
que ha provocat la desaparició de milers d’oliveres de les
Terres de l’Ebre, venudes i arrencades per fer-ne negoci als
vivers.
Les entitats lamenten que no
s’hagi implementat una moratòria que aturés aquest espoli

durant el tràmit previ d’aquesta nova llei de protecció de les

oliveres monumentals que aviat es debatrà al Parlament.

SUCESSOS
Cinc robatoris i una temptativa en una
mateixa tarda a Santa Bàrbara
E

n una mateixa tarda, la
del passat dissabte, es van
produir a Santa Bàrbara cinc
robatoris i una temptativa
de robatori, quatre d’aquests
a la zona del Parc de la
Independència, on es portava
a terme la festa del carnaval
i dos a la zona de la plaça de
Bous.
El regidor de Governació afirmava “no ens hem de preocupar perquè casos com aquests,
durant aquests dies, s’han repetit també en municipis com
Alcanar, Ulldecona, Amposta...no cal crear alarma social,

SANT JAUME:
II FESTA DE
L’ECOTURISME
La II Festa de l’Ecoturisme del
Delta de l’Ebre que impulsa l’Associació d’Empreses d’Ecoturisme del Delta de l’Ebre serà els
dies 6,7 i 8 de març de manera
simultània a totes les poblacions del Delta de l’Ebre. La

els Mossos estant damunt del
tema i no som l’únic poble on
ha passat”. En general, el “modus operandi” d’aquests robatoris és similar i s’emporten
majoritàriament joies i diners.
Durant aquests dies s’ha vist un
increment de vigilància per part
dels Mossos. El regidor de Governació volia recordar que la
presència de Mossos no ens ha
d’alertar “sempre ens queixem
de què no tenim policia i ara
que tenim més vigilància també ens alarmem... Estan realitzant controls rutinaris que ens
donen més seguretat i ens hem

d’acostumar perquè seran habituals”. Manel Crespo, el regidor de Governació, recordava
la importància de fer denuncies quan hi ha robatoris “estem
cansats de dir-ho, qualsevol
mena de robatori, tant a la llar
com al camp, és important avisar al 112 i denunciar-ho”
El regidor volia enviar un missatge de tranquil·litat a la població i ens avançava que estan
treballant amb una nova ordenança que reguli les normatives de vigilància i que permetin ampliar els serveis d’aquest
cos. (La Plana Ràdio)

presentació tindrà lloc el proper
dilluns 3 de març, a les 12 hores
al Punt d’Informació de Turisme
de Sant Jaume i hi seran presents
l’alcalde de Sant Jaume, Castor
Gonell, i el president de l’Associació d’Empreses d’Ecoturisme
del Delta de l’Ebre, Josep Bertomeu. En aquesta segona edició
Sant Jaume d’Enveja serà la seu
principal i acollirà la majoria dels
actes de la Festa de l’Ecoturisme:

la inauguració amb la constitució
de la Taula de l’Ecoturisme amb
tots els alcaldes de les poblacions del Delta de l’Ebre i el Parc
Natural; la xerrada de l’ecoaven-

Manel Crespo, regidor de Governació.

turer Albert Bosch i un tast de
vins de la DO Terra Alta. També
a Sant Jaume, diumenge es farà
el 1er Mercat de Sabors i serà el
dia de les bicicletades populars.

terres de l’ebre
MÉS
NOTÍCIES
DADES NEGRES
SOBRE
VIOLACIONS I
AGRESSIONS
Davant les últimes dades sobre l’augment de les denúncies per agressions sexuals
amb penetració a Catalunya,
el conseller Miquel Buch ha
lamentat que existeixi “una
dada negra” sobre els fets
que succeïen abans però que
no es denunciaven. “Això
no vol dir que hem d’estar
més tranquils, al revés. Hem
aconseguit que la societat es
rebel·li davant d’un maltractament, que les dones ja no
el toleren i això ha estat un
gran pas. Hem canviat els
conceptes dels límits d’una
persona envers l’altra i ara
hem de lluitar tots perquè no
hi hagi agressions, violència i
assetjament i que cap home
pugui sentir-se amb el dret
de fer el que vulgui amb una
dona. A la nostra societat
està penat i castigat i no es
permet”.

CUSTÒDIA DEL
TERRITORI
El Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i
Montsià (BEMO), a través
del seu projecte Custòdia
per Desenvolupament,
organitza el Cicle d’Eines
pels Municipis. Del món del
turisme agafen el concepte
Fam Trip – viatge de familiarització- per tal de conèixer
in situ l’experiència de dos
ajuntaments que aposten per
la conservació d’espais naturals i culturals mitjançant la
custòdia del territori (CT). El
Fam Trip tindrà lloc el pròxim
3 de març i es visitaran dos
municipis que tenen projectes de custòdia municipal. La
primera parada serà a Sant
Celoni per visitar la finca de
Can Draper que és un punt
d’entrada al Parc Montnegre
i el Corredor. La segona parada serà a Vilanova i la Geltrú
on es visitarà un projecte de
recuperació de camins ramaders. (ebredigital.cat)
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POLÍTICA
Govern informa de la publicació del decret per
sol·licitar els ajuts pels aiguats del 2018
A

questa setmana s’ha
informat que d’immediat
es publicarà el decret perquè
els 27 pobles ebrencs que
esperen ajuts pels aiguats de
la tardor del 2018 s’hi puguin
acollir.
No s’han pogut ampliar els terminis de licitació i execució de
les actuacions – de 18 mesos-,
com demanaven els consistoris. Es tracta d’ajuts per a zones
afectades per emergències de
protecció civil i el delegat del
Govern a l’Ebre, Xavier Pallarés, ha justificat que no depèn
de “la voluntat política” sinó de
criteris dels interventors. Els
ajuts ascendeix a 6,9 MEUR. El

govern espanyol paga la meitat del cost de les obres i els
ajuntaments l’altra meitat. El
Govern és qui transfereix els
diners als consistoris. Els ajuntaments afectats pels aiguats
de l’octubre del 2018 havien
demanat al departament de
Presidència que donés més
temps -que el màxim de 18
mesos que determina l’ajut
per zona afectada per emergència de protecció civil- per
executar les subvencions. Argumentaven que després del
temporal Glòria es troben en
una situació “molt precària”
per fer front a les reparacions
derivades d’aquests episodis i

que “tècnica, econòmicament
i financerament” no poden assumir aquesta despesa en tan
pocs mesos. El govern espanyol paga la meitat del cost
de les reparacions però l’altra
meitat l’han de pagar els consistoris. Alcanar, per exemple,

rebria 4,28 milions per part de
l’executiu estatal.
El delegat del Govern a l’Ebre,
Xavier Pallarés, ha justificat que
aquests terminis venen marcats pels interventors i que no
ha estat una qüestió de “voluntat política”. (ACN)

SOCIETAT
Els agressors sexuals seran sancionats amb
multes de fins a 10.000 euros a Catalunya
L

a llei d’acompanyament
dels pressupostos de
la Generalitat permetrà
començar a sancionar els
agressors sexuals a Catalunya
amb multes que aniran dels
1.001 euros als 10.001 euros.
El codi penal només preveu
sancions de 600 euros i el conseller d’Interior, Miquel Buch, a
més de demanar una reforma
d’aquest aspecte a l’Estat, ha
remarcat que s’apliqui una normativa pionera al país perquè
aquestes actituds masclistes
tinguin “sancions dures”. Buch
ha signat amb vuit ajuntaments

EL NOMBRE DE
DENÚNCIES
PER MALES
PRÀCTIQUES EN
ACTES TAURINS A
L’EBRE ES REDUEIX
El nombre de dies autoritzats
per celebrar festes amb bous
a les Terres de l’Ebre es manté

de l’Ebre, i dues empreses de
seguretat privada el protocol
contra les violències sexuals en
entorns d’oci que forma tots
els agents i actors implicats per

detectar actituds contra la integritat sexual de la dona.
Els ajuntaments adherits al
conveni són Tortosa, Amposta,
l’Ampolla, Garcia, Ascó, Palma

d’Ebre, Roquetes i l’Aldea. Les
dues empreses signatàries són
Magnus Seguridad, i l’empresa
de controladors d’accés, Alpha
Serveis Personals i Aeris. (ACN)

estable. L’any passat es van demanar dos dies menys que l’any
anterior, de 207 a 205. En canvi,
el nombre de denúncies que es
mantenia cada any per sobre de
la vintena s’ha reduït “a la mínima expressió”, amb paraules
del delegat del Govern a l’Ebre,
Xavier Pallarés. De 19 denúncies
el 2018, s’ha passat a 4 el 2019.
En un d’aquests casos, la Generalitat va actuar d’ofici obrint un

expedient pel bou capllaçat que
envestia vehicles a Amposta.
Pallarés tampoc descarta que

la reducció sigui una conseqüència de menys presència
dels animalistes a les places..

12

DIARI MÉS EBRE • divendres 28 de febrer / 2020

MÉS
NOTÍCIES
BANDA
SIMFÒNICA DE
DONES

terres de l’ebre

SANT FRUITÓS
La Festa de l’Arròs se solidaritzarà amb els
productors damnificats pel Gloria al Delta

La Banda Simfònica de Dones
de la Federació de Societats
Musicals de la Comunitat
Valenciana, sota la direcció
d’Inma Mateu, inicia la seva
temporada 2020 aquest cap
de setmana. El primer concert tindrà lloc demà dissabte
dia 29 de febrer a Amposta,
emmarcat en el projecte “De
Banda a Banda” organitzat
per la Societat Musical Lira
Ampostina.

WIN, NOVA
OFERTA PER
AL GIMNÀS
MUNICIPAL DE
JESÚS
Les instal·lacions esportives
de Jesús passaran a ser gestionades per Win Complex
Esportiu a partir de l’1 de
març després que l’actual
gerència acabe per decisió
pròpia la seua etapa al capdavant d’aquesta tasca. Amb
la voluntat de fer un relleu
efectiu i ràpid i amb una línia
que continue l’esperit
d’aquestes instal·lacions i el
seu ambient familiar, Win
Complex Esportiu emprén
aquest repte fruit de les
negociacions i els acords amb
l’EMD de Jesús.

URV: JORNADA DE
PORTES OBERTES
Avui divendres, 28 de febrer
tindrà lloc la primera de
les tres jornades de portes
obertes en què el campus
Terres de l’Ebre mostrarà
als estudiants de batxillerat
i cicles formatius de grau
superior i les seves famílies
l’oferta de grau i els serveis
del campus Terres de l’Ebre
per ajudar-los a decidir el seu
futur professional. Tindrà lloc
a les 17 hores. El professorat
informarà sobre les sortides
professionals dels ensenyaments que s’imparteixen al
campus ebrenc.

L

a Festa de l’Arròs és la
celebració més important
de Sant Fruitós.
D’origen medieval, va ser declarada d’Interès turístic per la
Generalitat de Catalunya l’any
1995. En un inici mantenia l’essència de solidaritat cap als

més pobres, però amb el pas
dels anys, s’ha convertit en un
acte festiu. En l’actualitat es reparteixen unes 3.200 racions
d’arròs del Delta de l’Ebre i en
aquesta edició, com a novetat
i també en solidaritat amb els
productors, es va vendre licor

d’arròs del Delta.
La Festa de l’Arròs, que es va
celebrar diumenge, es va solidaritzar amb els damnificats
del temporal Gloria al Delta de
l’Ebre. Per això va haver-hi una
caixa de solidaritat destinada
a ajudar als arrossers afectats.

L’Ajuntament va convidar als
presidents de la Cooperativa
d’Arrossaires del Delta i de la
Cambra d’Arrossers del Montsià a la festa. Durant el dinar
també va haver-hi l’actuació
musical del cantautor ebrenc,
Joan Rovira.

MÓRA D’EBRE
La capital de la Ribera estrenarà un embarcador,
únic en les seves característiques a l’Ebre
L

’Ajuntament de Móra
d’Ebre està a punt de
finalitzar la instal·lació del
nou embarcador, únic en les
seves característiques en tot
el tram navegable del riu Ebre.
Només falten els últims detalls
com la il·luminació, la col·locació de cadenes de seguretat i
una porta, que es duran a terme
en els pròxims quinze dies.
Aquest embarcador consisteix
en unes peces modulars de

PREMIS PER
2 ESTUDIANTS
DE L’INSTITUT DE
ROQUETES
Els treballs de recerca de Sofia
de Andrade Cruz i de Gemma
Gracià Capellades, de 2n B de
batxillerat, han estat premiats per l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de les Terres de

polièster que es troben subjectades en uns pilars metàl·lics
clavats a la llera del riu, a més
de cinc metres de profunditat.
Aquest sistema constructiu preveu les possibles riuades i es pot
ampliar i desmuntar amb facilitat. De fet, una part s’haurà de
desmuntar durant la temporada
no navegable del riu.
L’alcalde de Móra d’Ebre, Joan
Piñol, ha assegurat que la intenció del consistori és que aquest

l’Ebre. Sofia ha estat guardonada amb el primer premi pel seu
treball «El gran cremat. Un problema d’ignorància?», i Gemma
ha estat guardonada amb un accèssit pel seu treball «Tècniques
de reproducció assistida. Una
mirada des de l’ètica». L’Institut
de Roquetes, a més, també ha
estat obsequiat amb un llibre per
a la biblioteca i una dotació de
300 €. (ebredigital.cat)

port fluvial “serveixi per potenciar el rem i altres esports aquàtics”. El cost del projecte sencer
és de 266.925, 88 euros, subvencionat per la Diputació de

Tarragona, la Direcció General
de Turisme de la Generalitat, el
fons d’ENRESA i una petita part
per fons propis de l’Ajuntament.
(notícia d’ebredigital.cat)

l’entrevista
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LITERATURA I ROCK & ROLL
H

e conegut a Ernest Redó
al Forn de la Canonja
parlant de Literatura i Música.
Enamorat de les Terres de
l’Ebre i de la Tortosa natal,
està a punt de publicar un
llibre que portarà per títol
«continuem?», tot i que abans
va publicar la novel·la «per si
obres la porta», al costat de
Pérez Bonfill i Manel Oller. Tot
un privilegi!
Què és el que conta el teu llibre?
“Continuem?” és un diàleg entre
literatura i fotografia. L’he creat conjuntament amb en Carles
Carreras, un bon amic i excel·lent
fotògraf. Tot va néixer com una
juguesca creativa: jo et tempto
a fotografiar allò que escric i tu
em reptes a posar en paraules les
imatges que et presento. Intentem reflexionar i alhora provocar
la reflexió dels lectors al voltant
de temes com la mort, l’art, el
pas del temps, la política, l’amor
i desamor, l’humor... És un llibre
heterogeni i un xic anàrquic on
hi pots trobar relats extensos,
microrelats, algun poema, lletra
de cançó o fins i tot petits pensaments o jocs de paraules expressats en una sola frase.
Com va néixer la teva vocació per la Literatura?
Vaig endinsar-me en el món literari com tots els lletraferits, com
a lector voraç, de la mà de mon
iaio i mon pare. Per casa mai faltaren els llibres. Després, grans
MESTRES (sí, amb majúscula)
de l’època com Manolo Pérez
Bonfill, Manel Ollé, Paco Navarro o Pilar Gómez Bedate van fer
la resta. Recordo amb gran tendresa els meus primers premis
guanyats als certàmens literaris
del “Bau”, ara afortunadament
rebatejat com a “Dertosa” i sobretot el dia que vaig gaudir del
privilegi de poder presentar la
meva novel·la “Per si obres la
porta” a la 2 de Viladrich assegut
enmig d’en Manolo Pérez Bonfill
i de Manel Oller, dos tòtems de la
literatura ebrenca, catalana i uni-

EDUARD CÁRTER

ERNEST REDÓ
QUEROL:

ells i elles m’ajuda a créixer com
a artista i com a persona. La tasca
que iniciaren en Tibau i en Gascón marcà un abans i un després
en la trajectòria cultural del territori.

versal. Temps al temps...
Quins referents literaris té el
teu llibre?
Quan escric no puc obviar l’empremta que m’han deixat autors
tan diversos com Baudelaire,
Vicent Andrés Estellés, Henry
Miller, Paul Auster, Murakami,
Pessoa, Quim Monzó o Sergi
Pàmies. Podria continuar la llista però em maldaràs si m’estenc
massa...
L’obra té que veure amb les
Terres de l’Ebre?
La trama d’alguns contes, com
ara “Pas zebra” o “ De quan ma
mare atonyinà en Johnny Rotten» s’ubica en llocs tan nostrats
com el Parc Teodoro González,
el Passatge Franquet o la platja
de Riumar.
El paisatge tortosí parla a la
teva obra?
Sí, tal i com he dit algunes escenes transcorren a les nostres Terres, però no m’agrada cenyir-me
ni enclaustrar-me enlloc. La major part de les històries podrien
transcórrer en contrades d’arreu
del planeta. Humilment considero que la cultura ebrenca ja s’ha
mirat durant prou temps el me-

lic. Sense deixar de reivindicar les
nostres senyes d’identitat hem
d’aspirar a ser universals, i aquesta aspiració passa per l’aposta de
treure’ns de sobre l’etiqueta de
“reserva folk surenya”. Ens hem
guanyat a pols el dret a ser cultura de primera divisió, i tenim prou
talent i tots els actius per aconseguir-ho.
Ets mestre. El contacte diari
amb els teus alumnes pot servir per descriure situacions i
personatges?
I tant! Molt sovint, de l’espontaneïtat dels infants neixen petites llavors que poden germinar
en contes, poemes o cançons.
De vegades els mestres acabem
sent alumnes dels nostres propis
alumnes, hereus i usufructuaris
de la seva mirada creativa i neta
de prejudicis.
Has tingut alguna mena de
sofriment per omplir una pàgina en blanc?
Molts. Sóc d’aquella mena d’escriptors que gira i regira frases
a la recerca d’una perfecció impossible d’assolir. M’hi poso molt
ràpid però m’encallo força sovint. Ara bé, d’aquesta mena de
sofriment, dóna-me’n dos plats.

El plaer que produeix un “part
difícil” ratlla un masoquisme del
qual gaudeixo sense límits.
Quan se presentarà aquest
llibre?
Si tot va bé durant el mes d’Abril.
Vull mimar el lloc, el format, i el
contingut de l’acte. És important
maridar bé literatura amb fotografia i música, repte apassionant
però gens fàcil de dur a terme.
Em sembla que actualment
estàs treballant amb un altre
llibre?
Sí, un altre recull de contes. La
veritat és que estic transitant per
una època de la meva vida en
que escriure esdevé un acte imprescindible, vital. L’experiència
m’ha ensenyat que quan m’allunyo de la creació emmalalteixo.
Què ha significat per a tu ser
membre del col·lectiu de DiLLums d’Arts al Forn?
Una benedicció. Tot i que sóc fill
de Tortosa he viscut molts anys
fora. Retornar, ara farà cinc anys,
i trobar-me un grup de gent tan
gran, divers, creatiu i generós a
l’hora d’acollir-me ha estat tot
un regal. Cada sopar, cada xerrada, cada acte compartit amb

Després de Gerard Vergés
i Manuel Pérez Bonfill, com
veus actualment la literatura
tortosina?
Estem vivint una nova època de
ressorgiment i esplendor de la
literatura Ebrenca. La llista d’autors i autores que admiro és llarga. Les obres de gent com Jesús
M. Tibau, Manel Ollé, Zoraida
Burgos, Francesca Aliern, Josep
Igual, Valer Gisbert, Emigdi Subirats, Àngel Martí Callau, Eduardo Margareto, Montse Boldú o
Conxita Jimenez estan situant la
nostra literatura allà on es mereix: a primera fila de la literatura
catalana.
Com compagines la teva vocació literària amb la musical?
Com puc! Robant-li hores a la
son i pactant amb la meva família. Sense la seva generositat seria
impossible trobar temps i energia per fer de mestre, escriure i
poder donar espai a l’altra meva
gran passió: El Rock and Roll. Actualment, amb Obscens he trobat la gent, el talent i l’empenta
per continuar donant guerra dalt
dels escenaris. Sigui escrivint o
bé cantant no puc renunciar a
allò que dóna sentit a la meva
vida: el contacte permanent amb
la bellesa.

«ENS HEM
DE TREURE
DE SOBRE
L’ETIQUETA DE
“RESERVA FOLK
SURENYA”»
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NOU PLA
D’EMERGÈNCIA
La PNL presentada per Esquerra Republicana demana
que el govern espanyol
transposi la totalitat de la
Directiva 2014/87/Euratom,
i que s’aprovi un nou Pla
d’Emergència Nuclear Exterior de les centrals d’Ascó i
Vandellòs (PENTA) ampliant
la zona I (zona de mesures de
protecció urgents) amb una
nova subzona IIA per incorporar els municipis situats
entre els 10 kilòmetres i 20
kilòmetres de les centrals.
A més de facilitar-los els
mateixos mitjans i recursos
que als de la zona I. També
es demana assegurar la
cobertura de telefonia mòbil
total als municipis de la zona
I, així com la construcció,
adequació i manteniment de
les principals infraestructures
de comunicació (carreteres,
vies ferroviàries, estacions
de tren) que permeten la
concentració i evacuació de la
població.

LA RIBERA EN
FLOR
La Ribera d’Ebre torna a posar en valor el paisatge dels
arbres fruiters i els productes
agroalimentaris mitjançant
La Ribera en Flor. Unes
jornades en les quals deu
municipis impulsen activitats
diverses per gaudir de la
natura i el patrimoni cultural
de la comarca amb l’objectiu
de donar-los a conèixer. El
bon temps ha fet avançar
tant la floració com també
les accions, que comencen
aquest cap de setmana i
s’allargaran més d’un mes. El
Consell Comarcal també ha
dissenyat un mapa per fer
rutes en cotxe per diferents
localitats. Els municipis que
participaran són Flix, Ascó,
Vinebre, Garcia, Móra d’Ebre,
Móra la Nova, Miravet,
Ginestar i Tivissa. No hi serà
Benissanet, ja que diversos
camps de presseguers han
patit una malaltia que ha
obligat a arrencar-los.

terres de l’ebre

I UN SIMULACRE GENERAL D’EMERGÈNCIA
Es demana a l’Estat l’actualització dels
Plans d’Emergència Nuclear Exteriors
L

a diputada al Congrés
Norma Pujol i el senador
Miquel Aubà han fet públic el
contingut de la Proposició no
de Llei (PNL) que han registrat
a les Corts espanyoles
sobre l’actualització dels
Plans d’Emergència Nuclear
Exteriors.
Pujol ha explicat que “Esquerra
demanem a l’Estat que actualitzi
els Plans d’Emergència Nuclear
Exteriors d’acord amb la normativa europea i organitzi un simulacre d’emergència general”.
Segons la diputada “l’actualització dels plans no és un tema
de preocupació local, que també; sinó que és de preocupació

general, i per tant ha de ser un
tema central en la política de
l’Estat”.
Pujol ha recordat que “durant
els darrers trenta anys només
s’ha realitzat un simulacre general d’emergència nuclear
quan s’haurien de realitzar de
manera regular per constatar
les mancances i deficiències
existents”. La diputada ha fet
saber que ella i el senador Aubà
van convidar per carta el president del Consejo de Seguridad
Nuclear a visitar la zona de les
centrals per entrevistar-se amb
els alcaldes. Aquest els ha contestat que coneixia els dèficits i les demandes, i que quan

l’agenda li permetés faria una
visita als municipis.
Miquel Aubà ha manifestat que
“demanarem la compareixença
del Ministre Marlaska per demanar-li que es faci un simulacre

general d’emergència nuclear,
i que expliqui quan s’actualitzaran els plans exteriors i facilitaran als municipis els recursos,
mitjans i infraestructures adequats”.

TERRA ALTA
Aubà exigeix al govern espanyol celeritat en
la construcció de la variant de Gandesa
E

l senador Miquel Aubà,
s’ha entrevistat aquest
dimecres amb el Secretari
General de Transports, Pedro
Saura, i el Director General
de Carreteres, Francisco
Javier Herrero per exigir-los
“celeritat en l’actualització
de la Declaració d’Impacte
Ambiental de la Variant
de Gandesa i la seva
construcció”.
El senador ha anunciat que
“els representants de l’Estat li
han manifestat que la variant
de Gandesa és prioritària a les
de Corbera i Riudecols, i s’han

LES EMPRESES
ENERGÈTIQUES
ES FIXEN EN LA
RIBERA D’EBRE PER
IMPLANTAR NOVA
ENERGIA EÒLICA
Les empreses energètiques
“alliberen pressió” a la Terra
Alta per construir nous parcs

compromès a destinar una partida econòmica en els propers
Pressupostos Generals per licitar la redacció de la nova de la
Declaració d’Impacte Ambiental de la variant de Gandesa”.
Aubà ha demanat que “no hi
hagi més demores, i que aquest
any s’acabi l’actualització de
l’estudi d’impacte ambiental
perquè al següent es pugui començar a licitar l’execució de la
construcció de l’obra”. Tot i la
bona predisposició al diàleg el
senador republicà s’ha mostrat
“expectant” davant els compromisos adquirits pels repre-

sentants del govern espanyol.
De fet, el mes de setembre de
2018 Aubà i Saura ja es van reunir, a petició del senador, per la
mateixa qüestió però els avenços han estat minsos.
Aubà ha lamentat la paràlisi que
arrosseguen les variants de la

eòlics però es fixen ara en la
Ribera d’Ebre. Des de la derogació de les ZDP (Zones de
Desenvolupament
Prioritari)
s’han presentat sis projectes
d’energia eòlica a la comarca
riberenca. Són sis central repartides als termes de Tivissa,
Garcia, Ginestar, Móra la Nova,
l’Ametlla de Mar i també Vandellós i l’Hospital de l’Infant
(Baix Camp).

El Govern ha constituït la ponència tècnica que, com marca el nou decret llei 16/2019
de mesures urgents per a
l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables,
s’encarregarà de fer una valoració prèvia sobre la viabilitat
dels projectes. Si són viables,
es preguntarà als ajuntaments
si els volen.
		
(ACN)

carretera N-420 de Gandesa,
Corbera d’Ebre i Riudecols per
tenir caducada la Declaració
d’Impacte Ambiental des de
l’any 2012 i no disposar de partida als Pressupostos Generals
de l’Estat des de fa uns quants
anys.

terres de l’ebre
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PENTA
Mentre Esquerra Republicana demana a l’Estat
l’actualització dels Plans
d’Emergència Nuclear
Exteriors (plana anterior),
aquesta setmana, dimecres,
va tenir lloc un simulacre
del Pla d’Emergència Exterior de Tarragona (PENTA)
que va consistir en un
exercici d’alerta del Centre
de Coordinació Operativa. La simulació va partir
del supòsit que la Central
Nuclear patia una accident.
Fou el primer dels quatre
exercicis parcials previstos
per al 2020.

PINELL DE BRAI
L’Ajuntament informa que
el diumenge, dia 8 de març,
es realitzarà la calçotada
popular. Ja es poden passar
a buscar els tiquets per les
oficines de l’Ajuntament: 15
euros menú adults i 8 euros
menú infantil.
D’altra banda, XEIC comunica que ha finalitzat el
desplegament de la xarxa
de Fibra Òptica. Dimecres
va atendre personalment
als veïns al centre de la
Pianola.

ASCÓ
La junta rectora de la
comunitat de regants
convoca als seus socis a
l’assemblea que tindrà lloc
avui divendres, a les 20:30
en 1a convocatòria o a les
21:00 en 2a convocatòria,
a la sala d’actes de l’Ajuntament.

BENIFALLET
COMPRA L’EDIFICI
DE L’ANTIC
CONVENT DE
LES MONGES
TERCIÀRIES
L’alcaldessa de Benifallet,
Mercè Pedret, i mossèn Joan
Bajo han signat aquest dime-
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POLÍTICA
El Govern a les Terres de l’Ebre crea un Grup
de Treball de Coordinació post emergències
E

l delegat del Govern a les
Terres de l’Ebre, Xavier
Pallarés, ha presidit aquest
dimarts el Consell de Direcció
de Administració Territorial
de la Generalitat que ha
acordat la creació d’un Grup
de Treball de Coordinació post
emergències.
Inicialment, formen part d’aquest
“la Delegació, els servei territorials de la Presidència, Territori i
Sostenibilitat, i Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de
les Terres de l’Ebre, per als temes del temporal ‘Glòria’ i obert
a la resta de serveis territorials,
per si en el futur es produeixen
altres tipus d’emergències”, ha

dit Xavier Pallarés. En la reunió
també s’ha explicat que els departaments de Salut i Educació
ja tenen tancades les actuacions
previstes de millora i arranjament
dels desperfectes que havia provocat el temporal ‘Glòria’, mentre que alguns departaments
tenen obertes diverses línies de
treball: com el de Presidència,
que ha rebut fins al moment 9
sol·licituds d’ajuntaments afectats; el de Territori i Sostenibilitat està treballant en 3 obres per
despreniments i consolidació
de talussos a la C-12 i a la carretera entre Flix i Bovera. També el d’Empresa i Coneixement,
que posarà a disposició de les

empreses turístiques afectades
una línia de crèdit amb interès
al 0%; i el d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació que té
oberts ajuts a la pesca i l’aqüicultura, també al sector agrícola per

a la productivitat, per als regants
i la línia de crèdits de bonificació
d’interessos, així com els treballs
de neteja de camins i pistes de
diversos espais naturals de les
comarques ebrenques.

POLÍTICA
Junts per Catalunya presenta una PNL al Congrés
per exigir l’aturada de l’Euromed a l’Ebre
E

l diputat de Junts per
Catalunya al Congrés,
Ferran Bel, va donar a
conèixer les primeres accions
al Congrés dels Diputats per
defensar les Terres de l’Ebre.
Bel va explicar que “Junts per
Catalunya hem presentat moltes preguntes escrites al govern i ara presentem proposicions de llei i no de llei per al
seu debat”. En aquesta línia va
destacar una PNL molt senzilla
per Exigir l’Aturada dels Euromed a les Terres de l’Ebre. “Es
tracta d’una PNL molt senzilla
per a que totes les formaci-

ons polítiques que vam donar
suport a la concentració per
exigir un servei ferroviari digne,
fa dos diumenges, puguem votar-hi a favor”. “Exigim que els
Euromed s’aturin a l’estació de
l’Aldea”, va apuntar el candidat
que ha recordat que “el govern
de la Generalitat de Catalunya
seguirem subvencionant els
bitllets”.
El diputat també va anunciar
una altra PNL per a que hi hagi
més Trens Avant amb parada a
l’Ebre i que n’assumeixi el cost
el govern Espanyol, tal i com ja
fa a la resta de Catalunya.

cres l’escriptura de compravenda per la qual la institució
municipal adquereix al Bisbat
de Tortosa l’edifici de l’antic
convent de les monges terciàries. L’edifici, ubicat al nucli urbà
de Benifallet i fins ara propietat
del Bisbat, acull actualment les
seus de diferents entitats, el casal, l’oficina de correus i el consultori mèdic. Fins fa un parell
d’anys també va ser la seu de la
Bilbioteca. Aquest casalici del

segle XVIII, que té una superfície de 1.400 metres quadrats,
havia estat cedit a l’Ajuntament
per un període de 29 anys i un
cop extingit l’acord no es va
prorrogar. L’Ajuntament va iniciar noves negociacions amb
el bisbat, però paral·lelament la
institució religiosa va posar a la
venda el convent a través d’un
portal immobiliari amb un preu
de 425.000 euros. Aquest fet
va accelerar les negociacions,

ja que des de l’Ajuntament no
es volia que aquest edifici his-

tòric passés a mans privades.
(ebredigital.cat)
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CAMARLES
El proper cap de setmana del
6, 7 i 8 de març, se celebra la
segona festa de l’Ecoturisme
al Delta de l’Ebre. Un gran
ventall d’activitats entre les
quals Camarles ha organitzat
una bicicleta i un vermut Km
0.
D’altra banda, dins de l’actualitat del municipi, informar
que demà dissabte els Lligallos gaudiran del Carnestoltes.
A les 17.15 h serà la trobada de
disfreses i carrosses al recinte
del casal. A les 18.30 es farà la
rua de carnaval pels carrers de
la població.

BENIFALLET
L’Associació de Dones
Meravelles comunica a tot el
poble que el dinar i sopar de
la Matança del porc es farà el
dissabte dia 7 de març. “Trobareu la informació als cartells
penjats als establiments del
poble. Podreu comprar els
tiquets als baixos de l’Ajuntament els dies 4 i 5 de març
(dimecres i dijous) de les 11h
a les 13h. Els tiquets valdran
10€ per a les sòcies i acompanyants i 15€ per a les no
sòcies. El dia 5 de març serà
l’últim dia per apuntar-se”.

ALDOVER
L’Ajuntament ha comunicat
aquesta setmana que està
totalment prohibit deixar la
brossa fora del contenidor. “Si
teniu voluminosos passeu per
l’Ajuntament per apuntar-vos
perquè hi ha dies de recollida
establerts”.

JESÚS

terres de l’ebre

MEMÒRIA HISTÒRICA
Justícia busca a Bot un veí i dos soldats
desapareguts durant la Guerra Civil
E

l Miquel Sanromà Bel va
desaparèixer l’abril de
1938 a Bot, a la Terra Alta.
Les tropes franquistes havien trencat el front d’Aragó i la
població civil havia començat a marxar dels pobles. Un
testimoni, que havia callat per
por, va explicar fa uns anys a
la família que l’havien enterrat
a tocar de l’ermita de Sant Josep, juntament amb dos soldats
anònims. Ara es va autoritzat
obrir una fossa per trobar les
seves restes.
En Miquel va amagar les filles i
la dona en una cova. Mariana
Sanromà, de 91 anys, en tenia 9
quan el seu pare va desaparèi-

xer. La família va passar dècades sense saber res d’ell, però,
gràcies a la transmissió oral, la
Mariana va esbrinar fa més de
20 anys on estava enterrat el
seu pare.
Quan el cas es va traslladar a la
Direcció General de Memòria
Democràtica, es va obrir una investigació i, a partir de la recerca
oral i històrica, es va decidir excavar el punt.
El Departament de Justícia, a
través de la Direcció General de
Memòria Democràtica, va obrir
aquesta fossa a Bot. L’excavació
fou a la part posterior de l’ermita
de Sant Josep, situada als afores
de la població.

EL PERELLÓ
Mostra de Teatre, del 29
de febrer al 29 de març
E

l grup de teatre del Perelló
Tracamaca Diccionari de
Butxaca celebra 25 anys i ho
fa oferint 4 obres de teatre en
4 caps de setmana diferents,
del 29 de febrer al 29 de
març.
Entre els grups de teatre,
“comptarem amb els grups de
teatre del Vendrell, de l’Ametlla
i de l’Hospitalet”.
Dissabte 29 de febrer - 22.00 h
Obra: CÀSTING - La Lira Vendrellenca (Vendrell)
Dissabte 7 de març- 22.30 h
Obra: CATALANS A LA ROMA-

Demà dissabte, 29 de febrer,
Jesús celebra el “Carnaval de
la vora del canal 2020”. A les
17.30h Xocolatada Popular i
Concentració de disfresses al
camp de futbol. A les 18.00h,
grans i petits, formarem l’espectacular rua de disfresses

INTERNATIONAL
DUB GATHERING
2020 CELEBRA EL
5È ANIVERSARI, A
L’ALDEA

per acompanyar Sa Majestat
Carnestoltes i la seva cort
carnal pels carrers del poble
fins arribar a la pèrgola.

L’International Dub Gathering
(IDG) ha presentat el cartell
amb tots els artistes i sound
systems que participaran en la

NA - Grup escènic de la SCER
(Ametlla de Mar)
Dissabte 14 de març - 22.30 h
Obra: NO HAY LADRÓN QUE
POR BIEN NO VENGA - (Quo
Vadis- Hospitalet de l’Infant)
Dissabte 28 de març 22.30 h i
diumenge 29 de març -18.30 h
Obra: TOC TOC (Tracamaca
Diccionari de Butxaca)
Pel que fa a la programació de
cinema: Diumenge 8 de març:
MUJERCITAS
I diumenge 22 de març:
OPERACIÓ PANDA (en català).

cinquena edició de festival, els
dies 2, 3 i 4 d’abril. La principal
novetat és el canvi d’ubicació
de festival, que torna a celebrar-se a Catalunya, aquest cop
a la Masia Pla dels Catalans, a
l’Aldea. 10 sound systems,
Jah Shaka, Pablo Gad, Queen
Omega, Aba Shanti-I o Channel
One seran els caps de cartell. El
festival està organitzat per Rototom i Dub Academy.

Amb aquesta són ja 27 les fosses obertes a Catalunya des del

2017, quan es va posar en marxa
el Pla de Fosses.

esports
CELMA

MICHEL

DIARI MÉS EBRE • divendres 28 de febrer / 2019

CANAL TERRES DE L’EBRE
Minut 91, un fenomen
social la nit de diumenge
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PROPERA JONADA
PRIMERA CATALANA
Ascó-At S. Just dissabte 16.30h
SEGONA CATALANA
DISSABTE
Móra Nova-la Sénia 16h
Roda-Tortosa 17.30h
Cambrils U-Canonja 17.45
DIUMENGE

ORGULL
PERELLONENC
Ha anat molt bé l’ascens
a tots els equips que han
pujat recentment de Tercera
catalana: Camarles, Ulldecona, Móra la Nova, la Sénia,
Ampolla i Perelló. El club que
més intensament està vivint
la nova etapa és el poble de
la mel, el Perelló, amb una
afició bolcada al seu camp on
estrenyen de valent i on en els
últims minuts són capaços de
remuntar partits. Als desplaçaments a la zona de Tarragona
van 30 persones i en els derbis
entre 50/100 mentre Amposta, Rapitenca o Tortosa de
vegades es compten amb les
dues mans els que van animar
els seus equips. No volien ser
au de pas i per això van fitxar a
un míster guanyador, Teixidó,
que ha demostrat que el seu
equip juga bé a futbol, quan
l’acusen que és defensiu. Res,
un tòpic com molts que hi ha
a la vida. Va fitxar a jugadors
de qualitat Rovira, Damià,
Jonatan, Dennis, Anell, Jaime,
Munta, Edgar i Gustavo que
juntament amb els tres locals,
els germans Brull i Didac, fan
un onze d’autèntics picadors
que és com li agrada a Teixidó
que és el ‘puto’ amo (juntament amb Gustavo i Vicent). El
Perelló cada 2 anys ha de tenir
un president, aquest serà el
darrer de Mónica (gran dona)
que va pujar a l’equip i ha fet
història, mantenint-lo a 2a
catalana. Llarga vida al Perelló
a Segona, ho desitjo de cor.

Rapitenca-Montblanc 12h

MINUT 91
Minut 91 fou una revista
esportiva que al preu de 275
pessetes es venia als quioscos. Va tenir una acceptació
que va superar les expectatives. Al cap d’uns mesos i,
una vegada em vaig quedar
sol per tirar el projecte avant,
únicament amb l’ajuda del
meu pare, ens vam unir amb
els germans Guinart, Ramon
i Robert, propietaris de la
única televisió local que hi
havia llavors al territori i
amb els que jo tenia relació
perquè, paral.lelament a la
revista, havia començat un
programa a la seua tele, que
també es deia Minut 91. Va
ser l’inici. Posteriorment, es
va tancar una tele però en va
néixer una altra. I, després,
una altra. I una altra. Així
vaig passar de Canal Català
Ebre a Tortosa Televisió. Més
tard, a Canal Terres de l’Ebre
a Amposta. I, finalment, al
Canal TE fruit de la fusió de
l’Ebre TV i de l’àntic Canal
Terres de l’Ebre. Un trasllat
darrera d’un altre. Canvis i
més canvis. Però Minut 91
s’ha mantingut sempre en
peu sense aturar-se cap temporada. Ara, gràcies a l’equip
i als grans col.laboradors,
toquem el cel amb unes audiències que són el millor premi
al sacrifici de cada cap de
setmana. Sé que falten més
apartats esportius per cobrir,
però arribem fins on podem,
que és molt. En qualsevol cas,
gràcies per la vostra fidelitat.
Sou la força que ens fa seguir.

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE
DIUMENGE (23 h). Dilluns 16.30h. Resums amb els gols: Ascó-Sant Just,
Amposta-Ampolla, M Nova-la Sénia, R Bítem-Arnes, Aldeana-Ametlla,
Corbera-Batea, Santa Bàrbara-Rapitenca, Alcanar-Pinell i Alcanar-Rapitenca (Juvenils). Intervindran: Xavi Cid (Amposta), Barrufet (Móra Nova),
Emili (R-Bítem), Jack (Aldeana), Joserra (Corbera), Jordi Gisbert (Santa
Bàrbara) i Miquel Cervelló (Alcanar).

Camarles-Riudoms 16.30h
Gandesa-Bonavista 16.30
Perelló-Pobla 16.30h
Amposta-Ampolla 17h
Ulldecona, descansa
TERCERA CATALANA
Quique Queralt, Michel i Xevi, equip de Minut 91.

M

inut 91 fa 4 anys que
s’emet els diumenges la
nit a Canal Terres de l’Ebre, en
directe.
El projecte televisiu Minut 91,
amb Michel, va nèixer l’any 97.
Els primers anys es feia en divendres la nit, també en directe,
per passar posteriorment a tenir
emissions en dilluns i en dijous.
L’evolució, en 23 anys, ha estat
constant.
L’aposta de Canal Terres de
l’Ebre, fa quatre anys, a través
d’una proposta de Jordi Segarra,
va ser avançar el dia d’emissió i
que aquest fos en diumenge la
nit, en directe. Els bons resultats
d’aquella iniciativa van comportar mantenir el programa en directe la mateixa nit de diumenge
quan els partits encara estan calents. Des de llavors, Minut 91 ha
seguit creixent, amb més reportatges i amb repeticions ralentides de les jugades polèmiques i
els gols.
Michel, presentador de Minut
91 no es cansa de dir que “és un
miracle cada diumenge poder
emetre el volum de reportatges de partits que tenim al programa. Hem de considerar que
cada cap de setmana, al futbol

territorial de l’Ebre, pel que fa
els equips amateurs, es disputen
uns 18 partits. Minut 91 en diumenge la nit ofereix reportatges
amb els gols de més de la meitat.
I això gràcies a la implicació d’un
equip molt reduït format per
Quique Queralt i Xevi Verge. Tots
plegats, amb una coordinació
milimètrica, ens multipliquem
gravant els partits i editant els
repors. En el meu cas, a més, he
de presentar el programa quan
hi ha diumenges que porto 12
hores de feina entre gravacions i
muntatges dels resums dels partits”. Michel afegeix que “no podem oblidar els col.laboradors
incondicionals com Joaquin, el
faldut Juan Carlos o el morenc
Pino. Ells són claus en el projecte actual”.
Audiències
L’empresa catalana Koovik mesura i extrapola amb audiència
les dades d’ús que proporcionen
les televisions que són Smart TV.
Amb aquesta informació, sabem
que Minut 91 té un seguiment
que hi ha diumenges que supera
les 14.000 persones. Un rècord
que ha convertit el programa de
la televisió ebrenca en un fenomen social al nostre territori.

DISSABTE
Flix-la Cava 16.15h
S.Bàrbara-Rapitenca 16.30h
Ebre E-Amposta 17h
DIUMENGE
Aldeana-Ametlla 12h
Olimpic-S Jaume 16h
J i Maria-Roquetenc 16h
R Bítem-Arnes 16.30h
Godall-J i Maria 16.30h
Corbera-Batea 16.30h
QUARTA CATALANA
DISSABTE
Catalònia-Ebre E 16h
Gandesa-la Cava 17.30h
Alcanar-Pinell 19.30h
DIUMENGE
Xerta-Olímpic 12h
Ginestar-R Bitem 16.45h
Benissanet-Fatarella 16h
Descans: Tivenys i Masdenverge
FEMENÍ		
Batea-Campredó diss 12h

DIUMENGE

Ginestar-Plana B diss 17h

Minut 91, a les 23 hores

Arnes-Gandesa diu 11h

A

quest diumenge, el
programa que analitza la
jornada del cap de setmana
a Canal Terres de l’Ebre,
començarà a les 23 hores.

Plana A-Tortosa E B diss 19.30h
Tortosa E C-J i Maria diu 10h

Dilluns estaran els partits (10), els
resums i integres, a ebredigital.
cat. Minut 91, diumenge, començarà a les 23 hores. Repetició dilluns 16.30h

Esc Delta-Rapitenca diss 12h
Alcanar-Roquetenc diu 18h
R Bítem-Arnes diu 20h
SEGONA DIVISIÓ FEMENINA
Tortosa Ebre-Calafell diss 19.30h
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El Perelló puja a la
quarta plaça (3-0)

L’ASCÓ REP EL
SANT JUST
L’Ascó, que acumula cinc
derrotes seguides (1 punt de
18) rebrà demà el Sant Just
(16.30h). L’objectiu és revertir
la situació. Jordi Font només
recupera a Ñono mentre que
Arnau, Hugo, Roda i Àlex
seguiran sent baixa.
segona

GF

1. Gandesa
2. Rapitenca
3. Tortosa
4. Perelló
5. Ulldecona
6. La Sénia
7. Camarles
8. Amposta
9. Móra N
10. Canonja
11. Ampolla
12. Roda
13. Cambrils U
14. Pobla
15. Montblanc
16. Riudoms
17. Bonavista

44
48
42
35
32
38
37
34
29
32
34
31
25
22
22
16
21

GC PNTS

13
25
24
24
27
34
28
30
23
34
35
40
36
29
46
44
50

esports

44
40
40
35
34
32
30
30
29
28
26
22
22
16
13
12
12

*El borges s’ha retirat
TERCERA

GF

GC PNTS

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

60
46
60
71
42
35
39
45
39
38
37
36
43
27
31
37
27
10

15
19
32
46
32
20
36
33
35
35
42
42
37
39
42
54
55
109

QUARTA

GF

GC PNTS

1. Gandesa
2. Pinell
3. Ginestar
4. Benissanet
5. Alcanar
6. Masdenve.
7. Fatarella
8. Xerta
9. Catalònia
10. Tivenys
11. R Bítem
12. La Cava
13. Ebre E
14. Olimpic

46
44
44
48
34
43
34
34
30
25
27
21
29
20

21
21
32
25
26
35
18
35
31
43
46
48
47
51

51
47
44
43
37
35
34
33
32
32
29
28
25
23
19
14
10
0

39
37
34
33
33
31
31
23
23
14
14
10
8
4

En partit de recuperació, el Perelló va guanyar a l’Amposta per
3-0 i se situa quart la taula després d’haver sumat 16 dels darrers 18 punts. Una situació històrica per a un club modest que es
troba en places capdavanteres
molt avançat el campionat.
Partit d’entrada igualat i molt
físic, amb nombroses faltes.
L’Amposta, minvat per les baixes,
va avisar tenint dues aproximacions i creant una ocasió després d’una jugada per banda esquerra. Però quan més còmode
semblava que estava l’Amposta,
els locals van recuperar una pilota al centre del camp i van fer
una molt bona combinació, amb

obertura a banda esquerra i centrada d’Anell que Denis va culminar amb una gran rematada.
Gran gol. La defensa visitant no
va poder ajustar-se bé, després
de la pèrdua.
Fins el descans, el partit va ser
molt intens, però també molt
travat. Un tret llunyà del local
Gustavo, que va desviar Gerard,
porter ampostí, va ser la millor
ocasió. L’Amposta, durant el
primer temps, havia tingut més
possessió de pilota en zona d’iniciació, però sense poder aprofundir. El Perelló cedia metres
fins el centre del camp, però allí
es va mostrar molt ordenat en
l’aspecte defensiu. A la represa,

‘O Rei Gustavo’. Celebracions del 2-0, obra del jugador perellonenc.

l’Amposta va intentar ser més
directe. Però no va poder entrar
en el partit i el Perelló, amb una
centrada xut de Gustavo, es va
posar amb el 2-0. Posteriorment,
Juanjo Rovira, de falta directa, va
establir el 3-0 definitiu davant de

l’euforia de l’afició perellonenca que veu al seu equip en una
posició priveligiada per darrera
de Gandesa, Rapitenca i Tortosa.
L’Amposta tenia fins a 3 baixes
per sanció (Gito, Ferreres i Roger) a més de Guillem lesionat.

L’Arnes s’impulsa amb Remuntada del
dos triomfs seguits
Benissanet (4-3)
A Tercera catalana, l’Arnes va
guanyar els dos partits de recuperació del cap de setmana passat. Divendres a la Rapitenca (3-1)
i diumenge al Sant Jaume (7-2).
En el partit de divendres, la Rapitenca es va avançar amb el 0-1,
però Gordo va empatar. Amb
l’1-1 es va arribar al descans. Segons Roger, tècnic arnerol: “ens
va costar i a la primera meitat
el partit va tenir moltes anades
i tornades, amb ocasions a les
dues porteries. Un 4-4 al descans
hagués pogut ser just. No vam
poder ser dominadors del joc en
un partit atipic per jugar-se en divendres per la nit i amb més gent

JORDI GISBERT
DEIXARÀ LA
PRESIDÈNCIA DEL
CF SANTA BÀRBARA
Després de 4 anys al capdavant del Santa, Jordi Gisbert
ha pres la decisió d’abandonar
la primera línia d’aquest club
que ha celebrar recentment el
centenari de la seua formació.
Deixarà la presidència al maig,
però continuarà un any més a
la junta com a vocal. Amb això,
el Club Futbol Santa Bàrbara

de l’habitual al camp. Això potser
ens va fer jugar accelerats. A la
represa, la dinàmica va canviar.
Aviat Manero va pentinar una pilota i Gordo va fer el 2-1. Això ens
va donar tranquil.litat i vam dominar més el joc tot i que el marcador fou incert fins que Pinyol
va rematar una falta lateral amb
el 3-1 definitiu”. Diumenge, l’Arnes va véncer el cuer Sant Jaume per 7-2. Els visitants van estar
dins del partit fins la represa quan
amb el 4-2 els locals van decidir.
Roger valorava que “estem en un
bon moment i, amb els sis punts
sumats, ens posem en una bona
situació”.

penja d’un fil, i encara no hi ha
notícies d’un nou candidat. Segona afirmava Gisbert, volia seguir com a President -tot i que
algunes coses s’havien d’aclarir
abans- però degut a algunes
circumstàncies ocorregudes en
els darrer dies, li han fet prendre
aquesta ferma decisió “tenia ganes de continuar si entrava gent
nova a la junta, però ara ja dic
que no, que ho tinc molt clar,
és una decisió presa. Han hagut
esdeveniments aquesta setmana
que m’han ajudat molt a prendre
la decisió”. (La Plana Ràdio)

A Quarta catalana, el Benissanet va véncer el Tivenys després
d’una segona meitat èpica (4-3).
Els visitants es van avançar amb
el 0-3, als 26 minuts. Els locals
van protestar els gols considerant que dos havien estat en
fora de joc i un arran d’un penal
‘inventat’. Abans del descans, va
ser el Benissanet qui va marcar
amb un gol llavors protestat pels
visitants. A la represa, amb l’1-3,
els de Ginés van reaccionar i van
remuntar amb el 4-3 davant el
deliri de l’afició.
En altres partits recuperats, el
Catalònia continua creixent en
guanyar a la Cava (0-2). El jove

Aleix i Cristian, amb un gran
gol, van marcar. El Masdenverge va acabar golejant la Fatarella, equip que només ha sumat
2 punts de 12. Els de Cristian es
van imposar per 4-0 i segueixen
progressant amb 10 de 12.
Finalment, dir que el Ginestar
va revertir la seua dinàmica, al
camp del Xerta on va guanyar
per 3-4 en un duel molt intens.
Des de Xerta deien que “el partit
en el darrer tram, es va trencar.
Nosaltres vam apretar per buscar el gol de la victòria però va
ser el Ginestar qui va fer-lo amb
una gran diana que fou el 3-4
definitiu”.

Jordi Gisbert, als estudis de la Plana Ràdio.
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REGULARITAT DELS JUGADORS DELS NOSTRES EQUIPS:
(per ordre alfabètic) P: PUNTS ACUMULATS. G: GOLS MARCATS)

FC ASCÓ

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CF AMPOLLA

JUGADOR

P. G.

MARCEL
PACHU
NOÑO
MARQUÉS
GRANADOS
NICO DIAZ
QUIM
FUERTES
CHOLO
AITOR
OSCAR
RIKI
ARNAU
ALEX
CABACÉS

48
36
31
28
26
25
25
22
20
17
11
8
6
5
5

5
3
1
1
2
2
2
3
2
4
1

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

C AT MÓRA NOVA

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUGADOR

P. G.

JAUME GUIU
AGUS FORNÓS
FREDE
GERARD
BARRUFET
ROGER
EDU LLOP
MARC
EDGAR
ALEXIS
MARC
QUIM TORNE
YASSINE
ALEIX MUÑOZ
JOAN PIQUÉ

39
37
31
30
29
25
19
18
17
16
13
10
10
9
9

19
5
2
5
3
2

1

P. G.
40
38
34
33
32
28
19
17
16
12
12
9
9
5
3

5
1
2
3
10
3
4
5
1

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUGADOR

P. G.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DIDAC ROIGET
MARC CANOS
ALONSO
CARLOS
ROGER
ISMAEL
JOHAN
SERGI
PAU SANCHEZ
ERIK SEGARRA
FERRI
VERSIANO
MARC
EDGAR PUJOL
ARNAU

42
42
27
27
26
20
20
20
18
16
16
14
12
10
7

1
6
10
4
6
3
1

JUGADOR

P. G.

VICENT BRULL
GUSTAVO
EDGAR
XAVI ANELL
XAVI JAIME
ERIC BRULL
JONATAN
DAMIA
ROVIRA
DENNIS
MUNTA
DIDAC
JACK CID
FRAN PIÑOL
TONI

57
51
30
27
26
25
24
17
14
12
8
6
5
1
1

3
7
10
2
1
2
5
1
1
2

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUGADOR

P. G.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JOHN
ÀLEX
GORDO
GOMEZ
MUSTA
CHIQUI
JOAQUIM
QUIM BRU
MIGUEL PIÑOL
MANERO
PAU RIUS
YASSINE
CRISTIAN
CARLOS
JORDI

44
37
35
35
29
27
21
19
18
16
12
12
11
6
4

9

JUGADOR

P. G.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

AMADOR
NACHO
ERIC
LUIS GARCIA
PERE JORDA
PERE M
LLORENÇ
MAGI ANDREU
ENRIC BLANC
DAVID VOCES
MARC A
ÒSCAR
REVUELTA
XIXO
ALEJANDRO

57
53
27
27
27
26
25
24
12
11
10
9
8
6
5

2
3
12
3
3
4
5
2

1

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

UE RAPITENCA B

JUGADOR

P. G.
45
36
29
28
28
26
24
17
14
12
12
10
9
8
7

1
9
4
15
1
1
5

2
1

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

55
32
31
27
23
23
22
19
13
12
12
10
9
8
8

1
16
1
3
3
1
1
2
4
1

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

7
1
1
10
2
2
2

JUGADOR

P. G.

ANDY
RAFA LLOP
FERRAN ROIG
GASPARIN
ERIC
BECERRA
BRAYAN
RICARDO
DE LA TORRE
VALCÀRCEL
PEKE
ALEX FORÉS
BARRY
MATA
RÓDENAS

79
36
34
27
26
22
21
21
17
13
12
9
3
2
2

JUGADOR

P. G.
50
40
33
30
28
20
20
19
16
13
13
10
8
5
5

11
4
1
7
1

1

13
2
5
4
2
5
15
6
3

JUGADOR

P. G.
46
41
35
34
22
22
19
17
17
16
15
14
13
12
9

3
1
25
6
5
1
4

JUGADOR

P. G.

SAM GARCIA
PEPE
ROGER RIUS
XAVI FAGES
SERGI CALLAU
TONI CALAFAT
FROI
XAVI CALLAU
CRISTIAN
ROBERT
JORDI BOYER
HECTOR
VIZCARRO
NELSON IVAN
SERGI BRULL

38
35
34
29
27
23
22
20
17
14
12
11
9
9
9

2
7
5
8
5
1

1
6

JUGADOR

P. G.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ALEIX ROBERT
MANU
GERARD
LLUÍS
PAU MARTÍ
MARTI
MARC PRADES
LLUÍS
EDU PENCO
JOSEPH
LEANDRO
DECO
ENRIC
ALEIX MOLA
DAVID COSIDO

53
37
33
30
25
18
17
16
14
14
12
11
9
7
5

3
2
8
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

37
37
34
27
24
21
20
20
18
17
16
15
10
9
7

7
1
3
1
1
7
2
4
4
1
1

JUGADOR

P. G.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

GUMIEL
UBALDE
GUEROLA
ALEIX CUENCA
MARC BLANC
BLASI
SAUMELL
ORIOL
JOSEP
JAVIER DILLA
JOSÉ RAMON
GENIS
ALBERT
ROJAS
CARLES

40
29
28
25
25
25
25
23
20
18
17
16
15
12
8

JUGADOR

P. G.

SERGI DURAN
DOMENENC
ALEIX
SABATE
URI BENITO
SAMU
NACHO NUEZ
POL BENITO
CRISTIAN DIAZ
MANOLO PUIG
MARC BENITO
JOSEPH
DANI BEL
CARLOS RIOS
SELU

46
35
33
28
23
23
19
17
15
14
12
11
10
6
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

11
1
6
2
6
1
1
1
1
1

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2
3
3
3
12
9
5
1
1
3
2

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUGADOR

P. G.
35
34
28
24
22
21
20
20
20
17
16
15
13
13
12

7
2
2
2
2
1
6
3
5

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
1
5
11
8
2
2
7
3
2
3

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUGADOR

P. G.

VILANOVA
FERRI
BOTERO
ALEIX
PAUL
NIL GARCIA
JOSE LUIS
ADRIA SUÑE
ELOI
EDU IÑAKI
JORDI ALAÑA
PEDRO
SELU
GERARD
TORRES

54
50
46
32
26
22
21
19
15
13
10
9
6
2
1

7
31
5
6
2
10
1
2
2

2

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUGADOR

P. G.

PERE ESTELLÉ
MARC
DANI
MOHA HADRI
IVAN PAEZ
MIGUEL
FELIPE
IVAN
MONFORTE
MARC TENA
XAVI OBIOL
CORELLA
FRAN REOLID
DEKO
ION

57
34
29
27
26
25
23
21
18
15
15
14
9
9
5

1
1
5
1
3
14
4
1
3
1
4

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUGADOR

P. G.
51
50
39
25
25
20
18
17
16
16
13
11
8
6
5

13
13
5
3

3
1

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

P. G.
49
39
39
33
29
27
26
25
25
16
12
11
9
7
5

JUGADOR

P. G.
48
39
35
32
30
22
21
20
20
16
16
7
6
5
4

8
3
1
1
9
1
1
2
2
1
2
1

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2
1
3
4
2
3
1
3

JUGADOR

P. G.

ELOI
VILLA
ESCODA
ROBERT
KAZU
THOMAS
ALEIX LÓPEZ
LLUC PEPIOL
MARC LUCERO
SERGI AURÉ
ALEIX
MIKA
JONATAN
AHMED
YASSINE

43
38
38
25
24
24
23
17
15
13
12
9
7
4
4

JUGADOR

P. G.

VALENTIN
ENRIC
ALEX
CRISTIAN
ELYAS
MARC SABATE
MARC T.
RAMON
J ANTONIO
JORDI LÓPEZ
PAREDES
JAUHAD
JOEL
POL
ALEIX

51
39
32
27
26
22
22
19
14
13
10
9
7
7
6

3
7
3
1

2
3
1
1
2

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3
7
1
15
1
6
1
3
5
1

JUGADOR

P. G.

LACHEM
ROGER
PEP
PAU GALIANA
PAU M.
ENRIC
AMINE
TORNEL
ANNAS
MARCH
CAMPANALS
PAU RODA
PELLISA
BAUCELLS
GUILLAUME

56
54
36
34
33
20
18
15
12
9
9
8
6
5
4

1
8
2
4
1
4
3
2
3
3
4
3

OLIMPIC

JUGADOR

P. G.

RAIMON
BRIAN
ISMAIL
MANELET
BOUKKA
MOISES HARO
FIGO
MUSTAPHA
AMINE
MANU
MOURAD
JUAN MARCOS
DAVID MORA
MARC
MOHA CISS

44
34
34
31
25
21
19
18
15
15
13
11
10
6
4

7
15
2
7
2
1
1
1

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUGADOR

P. G.

SUFI
IMANOL
SERGI VILA
RAMON
FÈLIX CHORTO
QUIM VILA
NOGALES
MADERO
ADRIÀ
ALEX CABRÉ
JOAN ROCA
ARNAU
ORIOL PRAT
BERNAT
LEON

49
46
37
26
25
25
19
18
14
13
13
8
7
6
6

UE SANT JAUME

CRISTIAN
CENTELLES
JORDI RODA
XAVI PASTOR
IVAN VALLES
PAU CASTRO
AMADO
IVAN ARASA
SAUL LOPEZ
GENIS VALLS
JOSEP CALLAU
AGUSTI
JAUME
FERRAN CID
MARC MIRO

5
10
4

EBRE ESCOLA

CD LA CAVA

GERI
SERGIO RUIZ
ALEIX
ALBERT
ISAAC
ALEX PEREZ
ANGEL
PADILLO
JOSEP
MARC
ROGER ANTÓ
JORDI BORRAS
JORDI RULLO
ABDE
FERRAN BO

JUGADOR
GASPARIN
CALLARISA
MARC LLEIXÀ
BLANCO
POL
ROGER
KEVIN
GERARD
ÒSCAR
BERANUY
ZARAGOZA
IVAN CAPITAN
ESCUBEDO
ROBERTO
VALENTIN

UE ALDEANA

CF CORBERA

CF SANTA BÀRBARA

QUIM
MAIKEL
CRISTAN
INIESTA
MARTI
PERE PITARCH
GERARD CID
IVAN ARASA
ROGER TURCH
ARNAU
JOEL ROIG
CEESAY
AREVALO
CAMARERO
KIM SANCHO

5

CF ULLDECONA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nº

CF LA SÉNIA

Nº

UD JESÚS I MARIA

Nº

Nº

P. G.

CF BATEA

CD ROQUETENC

VICTOR
BADRERIN
GERARD
MOHA
ALEIX
ERIC
MIMOUM
ALEIX REOLID
MARC
JORDI ABELLÓ
EMILI
XEXU
PAULINO
DAVID VIÑA
SERGI BEL

JUGADOR
SERGI JOSÉ
REALES
CARLOS
FRANCIS
VICTOR PUJOL
SERGI ISMA
LEO AMADOR
ROGER
SERGI REALES
ARNAU B.
AITOR
TINI
SERGI CURTO
PAU
JAUME CURTO

Nº

CF J. CATALÒNIA

GUILLEM
PIÑEIRO
YASSINE
XAVI ROYO
ZOUHIR
ALEX
PAU
MIGUEL CANA
CANALDA
PASSI
JOSEP VIVES
FERRAN
OUSSAMA
NIL SABATÉ
OUHANN

CF GANDESA

CD TORTOSA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

UE REM-BÍTEM

DIDAC RIUS
ALEX LOPEZ
RICHARD
REGOLF
JOSEP RAMON
GUILLEM
JOSEP
JOEL LOPEZ
ALBERT
HANS
SERGI
IULIAN
ERIC SAFONT
CRISTIAN
EFREN

P. G.

Nº

FC GODALL

Nº

JUGADOR
ARNAU B.
ÀNGEL
CARLES
ISAAC
MARC LÓPEZ
ROGER
JORDI TOMÀS
FERRERES
RAUL GARCIA
GUILLEM
MARC AYUSO
GERARD
DAVID
GITO
PERELLÓ

SCER L’AMETLLA

Nº

JE FLIX

CF CAMARLES

UE RAPITENCA

CE ARNES

Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUGADOR
JORDI ROCA
ÀLEX
JOEL
ERIK GARRIDO
ENRIC SALAS
RAMON
RUIBAL
RENÉ
RAMÍREZ
GALLEGO
MANOLO
GERARD
TORRES
ROGER SOLA
ERIC TORRES

CE PERELLÓ

CF AMPOSTA B

Nº

CF AMPOSTA

19
JOAQUIN CELMA

esports

JUGADOR

P. G.

ALEX CAS.
ABRAHAM
ARNAU
CARLOS
JUANJO JOSE
CHUPO
YASSIR
MARC SANS.
ARDERIU
DAVID ROVIRA
AITOR
ISRAEL
ROGER
EDU ALBACAR
CARLOS

27
22
19
19
19
17
15
14
13
12
10
10
10
9
7

2

1
2

Marcel, de l’Ascó.

18
25
3
1
1
1
2
2
2
2
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MÉS
NOTÍCIES
JOSEP VILANOVA
TORNA A JUGAR A
FUTBOL
El CD Roquetenc ha incorporat a Josep Vilanova
(exjugador del club) i que
ara estava inactiu. “Aportarà qualitat i experiència
a l’equip en el tram final de
la temporada”. Diumenge ja
podria debutar a Jesús i Maria. Vilanova es va formar
al Roquetenc i va pujar aviat
al primer equip (2002/03), a
la Preferent. Posteriorment,
va fitxar amb el Tortosa,
a la Primera catalana. En
acabar la seua etapa al
club roigiblanc, Vilanova va
incorporar-se al Camarles,
on va decidir, al finals de la
temporada 17/18, deixar el
futbol. Ara el Roquetenc l’ha
convençut perquè pugui tornar i ajudar a l’equip a fugir
de la zona de descens.

LA RAPITENCA
INCORPORA UN
PORTER
La Rapitenca ha incorporat
al porter Carlos Aguayo,
de Vinaròs i que estava a
l’Alcalà de Xivert. Va jugar
també diverses temporades al Benicarló. La sanció
de Ródenas (1 partit) i la
marxa inesperada de Cobos,
han accelerat el fitxatge.
A més, un dels porters del
filial té una sanció encara
de 4 partits. Carlos ja podria
debutar diumenge contra el
Montblanc.

CF PINELL
El Pinell ha incorporat a
Jordi Serres (exjugador del
club i que també va estar al
Xerta).

esports

ESPORT I SOLIDARITAT
La UE Cornellà s’imposa en la segona edició del
torneig ‘Petits Herois’ celebrat a Jesús i Maria
Sota el lema “petis herois”, la segona edició del torneig solidari
de futbol en categoria benjamí
ha estat tot un èxit. L’objectiu
d’aquest torneig de futbol base,
que complia enguany la seua segona edició, no és altre que recaptar fons per la lluita contra el
càncer a l’Hospital Sant Joan de
Déu de Barcelona.
Setze equips i gairebé tres-cents
participants entre jugadors, jugadores i entrenadors destacant
equips que li van donar molt
de prestigi al torneig d’enguany
com va ser el València, el Vila-real, el Llevant o el Cornellà.
Unes expectatives de creixement
que fan que de cara a noves edi-

cions el torneig es pugui plantejar nous reptes, tenint en compte que la competició ha crescut
molt en aquesta edició on han
passat més de 700 persones
pel camp de l’Aube. El torneig
té un caire solidari que enguany
ha complert amb escreix els
diners recollits per l’organització
d’aquest esdeveniment que aniràn en benefici dels nois i noies
en càncer infantil. S’han rebut
més de 3.500 euros, superant
la xifra de 1.342 de la primera
edició. “Un èxit rotund” i sense
precedents que anima als organitzadors de cara a la edició de la
temporada vinent. El Cornellà es
va imposar per 3-1 al Primer To-

que, en al final. A la foto, apareix
Aleix Franch, director d’Avatars,
amb Ian Mulet, el noi per qui va

sorgir aquest torneig i que ha superat el càncer infantil i ja torna a
jugar a futbol.

AE Jordi Pitarque:
cursos de formació

Pol haurà de tornar a
passar pel quirofan

L’Associació Esportiva Jordi Pitarque juntament amb la fundació Dr Ferran va celebrar el
dissabte passat, dia 15 de febrer,
el primer curs programat per al
2020 de suport vital bàsic i DEA.
L’objectiu d’aquests cursos és
donar la formació adient per a

Pol Rodriguez, jugador de la Sénia, és baixa per lesió les darreres
setmanes. Els dolors que tenia
han comportat que, després de
visitar-se a Barcelona, hagi de
ser operat dels dos genolls.
Pol va començar a jugar al futbol
base del Tortosa i va fitxar després pel Barça, coincidint amb
Leo Messi al juvenil. Les molesties al genoll van començar
ja en aquella època i de fet va
haver de deixar de jugar a futbol. Va tornar a fer-ho al Pinell,
a la Tercera catalana, i allí es va
recuperar i va mostrar la seua
qualitat. Posteriorment, va fitxar
amb la Sénia, poble amb el que

LA FCF INICIA EL
PAGAMENT DE
LA CAMPANYA
‘ORGULLOSA’
Durant aquesta setmana, els
clubs coneixeran les quantitats
i rebran el formulari per percebre el 50% de la subvenció,
en la tercera temporada de la
campanya d’impuls del futbol i
futbol sala femení català. La Federació Catalana de Futbol ha
iniciat el procés de repartiment

que les terres de l’Ebre sigui un
territori càrdio protegit. Aquests
cursos estan subvencionats per
Associació Esportiva Jordi Pitarque i estan oberts per tothom.
Podeu fer la inscripció: associoesportivajpc7@gmail.com
(amb el nom i cognoms).

dels ajuts econòmics del projecte #Orgullosa, en la tercera temporada de la campanya d’impuls
del futbol i futbol sala femení
català. Al llarg d’aquesta setmana, tots els clubs amb dret a
percebre la subvenció coneixeran la quantitat assignada, a més
de rebre el formulari per poder
tramitar el cobrament del 50%
de la subvenció, que s’ingressarà
al compte federatiu de l’entitat.
El 50% restant el percebran a final de temporada. La campanya
beneficia a un total de 13.847 federades.

té vincles familiars. I en el club
senienc ha destacat els darrers
anys, sent un dels jugadors importants en la trajectòria ascendent de l’equip que entrena Serrano. Ara, les noves molesties i la
intervenció allunyen a Pol dels
camps de futbol. D’altra banda,
Xavi Beranuy, també de la Sénia,
ja es recupera una vegada fou
operat.

esports
MÉS
NOTÍCIES
VETERANS: EL
ROQUETENC,
LÍDER EN
SOLITARI
El Roquetenc va guanyar
(3-0) el Delta de l’Ebre, en
partit de recuperació, i ara és
líder en solitari amb 33 punts.
L’Alcanar és segon amb 28 i
l’Ametlla tercer, també amb
28, amb un partit menys.

DERROTA DE
L’HANDBOL CLUB
PERELLÓ (23-35)
Derrota de l’equip sènior de
l’Handbol Club Perelló a casa
contra el segon classificat,
l’Handbol Ribes (23-35). Les
perellonenques no van poder
superar un equip rival molt
ràpid i de contraatacs efectius.

CANICRÓS
D’AMPOSTA
Amb un temps de 28 minuts i
24 segons, Norbert Llobera ha
aconseguit la primera posició
en la categoria masculina. Va
ser un final renyit amb Narcís
Franch. En la disciplina femenina Clara Bosch va dominar
la cursa, amb un crono de 35
minuts i 26 segons, seguida
de Lia Balaguer a 91 centèssimes.

PLATA PER A
ANDREU PÉREZ
(TDK ALFARO
D’AMPOSTA)
Segueix l’excel·lent trajectòria
d’Andreu Pérez Camps, aconseguint la medalla de plata de
la categoria de +78 quilos, al
Helsingborg Open 2020 Sènior Kyorugi G1, de taekwondo
que es va disputar al Helsingborg Arena. El representant
del TKD Alfaro d’Amposta,
actual subcampió d’Europa
júnior i campió d’Espanya
sots-21, tan sols va cedir a la
final quan no va poder superar el turc Ali Kirazli.
(notícies d’ebredigital.cat/
Jesús Ferrando)
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HANDBOL

VOLEI

L’Amposta cau a la
pista del líder (29-21)

Pas endavant del
CV Roquetes (3-1)

L’Amposta va caure a la pista
del líder invicte a la categoria, el
Morvedre (29-21).
A la primera part les jugadores
ampostines van sortir poc endollades, amb pèrdues de pilota que el Morvedre va aprofitar
per llençar les contres i agafar
distàncies al marcador. Una defensa poc agressiva per part de
les jugadores ebrenques, juntament amb la falta d’idees ofensives i l’encert d’un líder ferm, va
suposar un 15-8 al descans. A la
segona meitat l’equip va millorar moltíssim tant en atac com
en defensa. Només els tirs de sis
metres no encertats va privar a
l’Amposta d’ajustar el resultat

El sènior del Volei Roquetes va
guanyar a l’Aula, cuer del grup,
i s’acosta al seu objectiu que és
la permanència en el debut en
categoria nacional (3-1).
Inici fulgurant dels roqueteros
imposant-se en el primer set.
Però en el segon, l’equip va
acomodar-se i va pagar-ho car.

a l’equador del segona part. El
parcial de la represa va ser 14-13.
Tot i la derrota bones sensacions al partit, sobretot a la segona meitat, “és el camí a seguir
per sumar els dos punts en joc
dissabte vinent al municipal ampostí on rebrem a l’Agustinos
Alicante, rival directe a la taula
en la lluita per la permanència”.
AMPOSTA “LAGRAMA”: Marta
Gàlvez, Noelia, Paula Ripoll, Georgina (3), Andrea Haro (1), Joana
Rieres (2), Sara Alonso (2), Esther
Juncosa (1), Gemma Gàlvez (6),
Cristina Tortajada, Jèssica Bertomeu, Marina Gasca (2), Marta
Rodríguez i Erika Graciani (4).
Entrenador Sasa Jovic.

Els visitants van igualar el marcador amb un 23 a 25.
En el tercer set, els locals van
recuperar la dinàmica de joc del
primer i van imposar-se per 25
a 16. I en el quart, amb l’afició
abocada amb l’equip, els roqueteros van véncer per 25 a 17
certificant un triomf valuós.

El Club Patí l’Aldea
acaba quart

Enduro: Doménech, podi
a l’Open d’Espanya

El Pavelló Barris Nord de Lleida
fou l’escenari del Campionat de
Catalunya de patinatge on el Club
Patí l’Aldea partia amb la vitola de
favorit per optar a reeditar el títol. Les deixebles de Manel Villarroya amb el seu nou espectacle
‘Inevitable’ van rebre unes puntuacions inexpicablement molt
baixes dels jutges. La victòria va
ser per al Club Patinatge Mata-

depera amb l’espectacle ‘Salem’
i amb una puntuació de 89,30
foren campiones per davant del
CP Tona amb ‘Gravity’ (86,80) i el
PA Maçanet amb la ‘perfomance’
‘Scape Room’ (86,30). Les aldeanes es van haver de conformar
de conformar amb el quart lloc
a trenta dècimes de les gironines
amb un total de 86 punts.
(ebredigital.cat/J Ferrando)

Diumenge es va disputar la primera prova de l’Open d’Espanya
d’Enduro 2020 a La Adrada (Àvila). I el debut del gandesà, Xavier Doménech Amades, del Club
Esportiu Bicisport, va sert extraordinari, amb la tercera plaça a
la categoria elit. L’han acompa-

EL CE FUTSAL
TORTOSA REP UN
PREMI SOLIDARI DE
L’ FCF

ris vinculats a l’esport. El club de
futbol sala tortosí va recollir el
segon premi de la categoria “Foment dels Valors”, en la qual va
valorar-se el conveni que l’entitat de Tortosa té des de fa algunes temporades amb la Creu
Roja, mitjançant el qual diferents
xiquets i xiquetes poden gaudir
de la pràctica de l’esport de manera totalment subvencionada.
A més, també va posar-se en
valor l’organització de diferents
tornejos benèfics durant les últimes temporades.
(notícia d’ebredigital.cat)

El CE Futsal Tortosa va recollir
un segon premi a la gala dels
Premis Solidaris de la Fundació
Catalana de Futbol, on la fundació va reconèixer diferents
activitats socials i que fomenten els valors de l’esport, així
com diferents esportistes, entitats i tècnics per mèrits solida-

nyat al podi, Edgar Carballo (Vadecibis) primer classificat i Anaue Rodrigues (On Bike), segon
classificat. La següent prova que
coincidirà també amb la segona
de la Copa Catalana es disputarà
el proper 15 de març a Bítem.
(notícia de TerraAlta Esports)
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POLLASTRE AL CURRI
AL MICROONES

INGREDIENTS 4 PERSONES
• 4 pits de pollastre
• 1 ceba
• 1 pebrot verd petit
• 2 rodanxes de pinya
• 2 cs de panses sultanes
• 1 poma
• 2 grans d’all
• 1 cs de curri
• 4 cs de vi de xerès
• 1 tassa d’aigua
• 4 cs de nata líquida
• sal i pebre
*cs: cullera sopera

PREPARACIÓ
Es talla el pollastre en trossos
grans. Es tallen la ceba i el pebrot a la brunesa (en dauets
petits) i es piquen els alls. S’escalfa l’oli en una cassola per a
microones a 600 W durant 2
minuts. S’incorporen les verdures i es couen durant 3 minuts
a 600 W. S’afegeix el pollastre
i es cou durant 2 minuts a 750
W. Mentrestant, es talla la pinya
i la poma a daus grans. S’incorporen la fruita, les panses,

el vi i l’aigua i es cou durant
3 minuts a 440 W. Finalment,
s’afegeix la nata i el curri i es
cou durant 5 minuts a 750 W.
Bon profit!

serveis
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I M M O B I L I À R I A

GANGA

645 888 266
PER
JUBILACIÓ
ES LLOGA

PERRUQUERIA

S E R V E I S

/ /

R E L A X

VOLS

TÈCNICS
TITULATS
EN JARDINERIA

AMPOSTA
ES VEN PIS 2
HABITACIONS,
CUINA I
MENJADOR,
BANY I TRASTER.
REFORMAT PER
ESTRENAR.
45.000€
ZONA ESTACIÓ
AUTOBUSOS

/ /
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ANUNCIAR-TE?
Aquest és el
teu
espai privilegiat
de

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

PUBLICITAT
977 279 290

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

comercial@mesebre.cat

No t’ho
pensis més!

COMPROMÍS
Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmica, ASSEGURANÇA
de responsabilitat civil,
carnet i CERTIFICAT
d’aplicador de productes fitosanitaris, pla
d’higiene i SEGURETAT
al treball en vigor.
TEL. 615 24 66 99

www.florestajardineria.com

florestajardi@hotmail.es

ZONA TORTOSA
PLE RENDIMENT
SENSE TRASPÀS.

645 888 266

VOLS
ANUNCIAR-TE?
Aquest és el
teu
espai privilegiat
de

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4,
furgonetes...
i tot tipus de
maquinària ·
No importa l'any ni
l'estat
Màxima serietat. Pere

tlf: 686 979 513

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

No t’ho
pensis més!

àries

21/03 al 20/04

EN
LLOGUER
taure

21/04 al 21/05

OFERTa

Pis molt tranquil i confortable amb pocs veïns.
65M2 (2 habitacions: 1 matrimoni, 1 individual).
Carrer Tivissa de Móra d’ Ebre

2 MASAJES 20€
3 MASAJES 30€

Tel. 609 375 465

bessons

cranc

02/05 al 21/06

22/06 al 23/07

lleó

24/07 al 23/08

verge

24/08 al 23/09

COMPLETO,
INDEPENDIENTE, discreto
y BUEN TRATO

643 766 439

Secció patrocinada per:

Pots trobar l’amor
més enllà de l’entorn
habitual. Compte
amb les lluites de poder a la feina. Molta
energia per cremar,
potser hauràs de fer
esport o practicar
relaxació.

Es poden donar
oportunitats, sobretot en qüestions
laborals. Amb aquest
aspecte, també és
possible que posis
energia en alliberar-te del que ja no
té gaire sentit per tu.

Amb Mercuri
retrògrad, pots fer
un pas enrere en una
qüestió important.
També hi ha la possibilitat que tornis a
recuperar una activitat esportiva, que
havies abandonat.

El Sol entra a la
teva Casa IX i activa la ment superior
(filosofia/creences).
Tens interès per
aprendre i podries
iniciar alguna
formació. Possible
viatge en parella.

Els assumptes
laborals segueixen
demanant molta
energia. El Sol per
Casa VIII fa que et
mostris més reservat
i caut. Pots pensar
en profunditat en un
assumpte de parella.

Una parella del
passat, et pot
tornar a contactar.
També poden tornar
contactes del passat.
Dies d’observar una
situació amb uns
altres ulls, per trobar
noves respostes.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

Et pots sentir més
animós, amb més
ganes de fer coses
i d’expressar les
teves emocions. En
el sector de l’amor,
pots conèixer algú
interessant que et
produirà atracció.

Amb el Sol a Casa
IV, s’activen assumptes relatius a la
llar. Es pot donar un
canvi de residència,
reformes o novetats
al domicili. Defenses els teus valors
amb fermesa.

Amb el Sol a Casa III,
la teva ment es veu
capaç de tot. Tens
ganes d’aprendre
i més bon humor.
Et sents més lliure,
perquè has guanyat
independència i això
et dóna ales.

L’aspecte d’Urà
amb Mart, dóna una
empenta especial.
Pots sentir que és
hora de començar
un projecte que no
t’atrevies a iniciar. El
Sol a Casa II, inclina a
atendre l’economia.

Felicitats! El Sol ha
entrat a Peixos.
Renoves energies i
projectes. Mercuri
retrògrad t’inclina
a tenir notícies de
persones del passat
o a sospesar un assumpte important.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
Entres en una nova
etapa laboral, però
és possible que t’hagis d’enfrontar amb
situacions que ja
has viscut en aquest
sector. L’avantatge
és que ara ja saps
com fer-ho.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

112
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“Tot el que sé ho he après a Horta”

P

ablo Ruiz Picasso
va néixer a Màlaga,
Andalusia, l’any 1881 i va
morir en noranta-un anys a
França. Inicialment l’artista
es va formar a l’Escola de
Belles Arts de Barcelona
on hi va ingressar amb
només tretze anys, després
de tan sols una setmana
d’exàmens, tot i que el
procediment normalment
durava diversos mesos,
aquest fet ja deixava intuir
el talent del jove Picasso,
un talent que l’ha dut a ser
un dels genis del segle XX.
Picasso estimava Horta de
Sant Joan i va visitar aquest
municipi de la Terra Alta en
dues ocasions: la primera
va ser el 1898, quan només
tenia setze anys i estava
malalt d’escarlatina, raó per
la qual el seu amic, Manuel
Pallarès, el va convidar
considerant que la seva
estada al poble l’ajudaria a
recuperar-se. Deu anys més
tard Picasso, ja reconegut
universalment, va tornar a
Horta i aquest cop va ser
per fer un gir en la seva
obra encetant el cubisme
pictòric. Aquest mes de
març, Horta de Sant Joan,
el poble que va enlluernar
a més d’inspirar al pintor
malagueny, es vestirà de
gala en la presentació d’un
mes de març picassià intens
i plegat d’activitats per a
grans i menuts.

a l’última

EL MES PICASSIÀ
A HORTA DE SANT JOAN:
DE L’1 AL 29 DE MARÇ

Parlem amb la regidora de Promoció econòmica, Aida Castro.
Com neix aquesta iniciativa?
Aquesta iniciativa neix de la inquietud dels restauradors i productors que van participar a la
cuina de Genis. Des de l’Ajuntament vàrem crear un seguit
d’activitats incloent allotjaments,
restaurants, bars, celler, vinateria, pubs, associacions i particulars per crear aquest mes de
març picassià.
Un mes de març intens amb
nombroses activitats picassianes. Quines destacaria?
Cadascuna té la seva màgia.
Des de conferències, a visites
guiades teatralitzades, excursions, cates d’oli i vi, manualitats
diverses amb un últim cap de
setmana, amb més de 24 hores
d’activitats diverses. Entre elles,
el sopar experiencial amb el Xef
Vicent Guimerà (cuiner amb una
estrella Michelin) i música en directe fins a tapes i vins de formes, figures i colors, que alguns
artistes del municipi exposaran i
amb desfilada de gegants i capgrossos. Hi ha activitats dirigides
a infants, adults i famílies, totes
per gaudir de la cultura, gastronomia, l’art, el paisatge.
S’ha aconseguit implicar diferents sectors en aquest
projecte.
Sí, la participació de tots també
ens ha ajudat per a que aquest
projecte sigui tan potent, i aprofito per informar-vos que durant

el mes picassià, alguns allotjaments del municipi oferiran un
10% de descompte amb el codi
promocional: “mes de març picassià”, per gaudir encara més

d’aquesta experiència.
La cuina dels Genis, que forma
part del projecte El Paisatge dels
Genis, unes elaboracions fetes
amb productes ben nostres i

amb un toc picassià, a més de
totes les activitats les trobareu a:
Facebook: Mes picassià a Horta
Instagram: picassohorta

