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l Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tancat la instrucció i ha dictat interlocutòria de processament contra
els diputats al Parlament Josep Maria Jové i Lluís Salvadó pels delictes de desobediència, prevaricació, malversació
i revelació de secrets per la seva participació en l’organització de l’1 d’octubre quan eren secretari general d’Economia
i secretari d’Hisenda, respectivament. A més, els imposa unes fi
fiances
ances que superen els 4 milions i mig d’euros, 1,6 en
el cas del rapitenc. Els companys de partit a l’Ebre han traslladat aquest dilluns el seu suport i han fet una crida per a
omplir la caixa de solidaritat. Es faran actes per omplir-la. El primer serà el dissabte dia 14 a la Ràpita, Així mateix, han
considerat que les mesures cautelars imposades són ‘una barbaritat’
barbaritat’. Plana 3 i 24
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8 de març: Dia internacional de les dones i
un sostre de vidre encara difícil d’esquerdar
S

í, en ple segle XXI les dones
encara tenim al damunt un
sostre „invisible“ que ens resta
igualtats d‘oportunitats. Però,
què és el sostre de vidre?
Aquest terme, que va aparèixer
als Estats Units a finals dels anys
setanta, fa referència a totes les
barreres que tenen les dones per
accedir a llocs decisius en les jerarquies professionals. La metàfora té com a mínim el mèrit de
tenir sentit, perquè tot passa com
si un sostre invisible impedeixi a
les dones pujar fins a dalt de l’escala o de manera més àmplia, el
terme “sostre de vidre” també és
rellevant per a qualsevol treball
on hi hagi la possibilitat de desenvolupar una carrera professional. La qüestió és entendre el
perquè la igualtat d’habilitats impedeix el progrés professional de
les dones en comparació amb el
dels homes? Aquesta desigualtat
d’oportunitats s’ha convertit, en
els darrers anys, en un eix important de reflexió en la investigació
(en particular en sociologia del

treball i en les organitzacions i
en estudis de gènere), però també en l’àmbit polític, nacional,
europeu o internacional, com a
part de la lluita contra la discriminació. Hi ha infinitat d’informes
publicats per autoritats o empreses públiques sobre desigualtats
professionals entre homes i dones. Com que els obstacles són
cada cop més visibles, a pesar
que les dones són cada vegada
més qualificades, demostra que
les dones haurien d’estar més
presents en les professions qualificades. No obstant això, les estadístiques segueixen mostrant una
forta preponderància dels homes
en posicions de poder i presa de
decisions. El sostre de vidre és en
realitat un sostre de plom, per lo
pesat que ens costa rebentar-lo.
La creació de la paritat i la igualtat de gènere és una feina de tots
i totes perquè cal avançar, dia a
dia, en tots els fronts, per canviar
les coses en profunditat perquè
els efectes en tots els sentits, seran més que positius.

A AMPOSTA

Arriba la I Jornada ‘Treballa al Turisme’ a les Terres de l’Ebre

E

l pròxim dijous, 12
de març, de 9 h a 15
h, empreses del sector
turístic de la zona recolliran
currículums i faran
entrevistes de selecció de
personal a l’Espai Ebre Km. 0,
a Amposta. La FEHT apropa
aquesta Jornada a les Terres
de l’Ebre després de l’èxit
que van tenir les edicions
anteriors celebrades a Vilaseca.
Aviat s’iniciarà una nova temporada turística i, per això, el
sector de l’allotjament -hotels,
càmpings i apartaments- i la
restauració de la província de
Tarragona ha decidit organitzar
properament la I Jornada “Treballa al Turisme” a les Terres de
l’Ebre. Es tracta d’una iniciativa
innovadora que permetrà a
totes les persones que volen treballar al sector turístic,
conèixer diverses empreses
turístiques de la zona en un sol
matí.
Aquest any i com a gran nove-

tat se celebrarà la I Jornada “Treballa al Turisme” de les Terres de
l’Ebre. Es tracta d’una iniciativa, organitzada per la Federació
Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT), que permet conèixer
a totes les persones que volen
treballar al sector turístic, en
un mateix espai, una quinzena
d’empreses. Aquesta activitat és
hereva de la celebració de les
dues edicions anteriors de “Treballa al Turisme” que es van realitzar a Vila-seca. Eduard Farriol,
president de la FEHT, confirma
que “després del gran interès de
les dues edicions anteriors, hem
volgut apropar-nos també a les
Terres de l’Ebre, una zona turística molt important de la nostra
província, amb moltes empreses
que també necessiten personal”.
Així, el pròxim dijous 12 de març,
de 9 h a 15 h, una quinzena
d’empreses del món de l’hostaleria, càmpings, apartaments
i restauració, amb presència i
rellevància arreu de les Terres

de l’Ebre es presentaran en una
jornada per tal de captar candidats i candidates que es vulguin
dedicar al món de l’hostaleria i el
turisme.
La trobada s’ha programat a
l’”Espai Ebre Km. 0”, a Amposta
(Av. Sant Jaume, 42-52. 43870),
i oferirà als aspirants a conèixer les empreses, lliurar els seus
currículums, entrevistar-se de
forma personal i personalitzada
amb els caps de Recursos Humans, i també poder trobar feina.

La jornada té com a objectiu
principal potenciar tot el sector turístic de la zona de l’Ebre,
i està destinada tant a estudiants relacionats amb el món
del turisme, com a persones
amb qualsevol mena de perfil
professional que estiguin interessades a treballar en una de
les múltiples àrees que es requereixen en els establiments,
com ara: manteniment tècnic,
jardineria, animació, recepció,
cuina, sala, pisos, seguretat,
cambrers, socorrisme, etc.

Per participar en la I Jornada “Treballa al Turisme” a les Terres de l’Ebre, els interessats
s’han d’inscriure prèviament a través del web: www.feht-turisme.org/treballa-al-turisme

en portada
‘ÚS ARBITRARI DE
LA JUSTÍCIA’
Els republicans ebrencs
rebutgen “l’ús arbitrari de la
justícia espanyola per intentar
criminalitzar idees polítiques
legítimes i pacífiques que
comparteixen amplis sectors
de la societat catalana, i que
s’apleguen sota un projecte
cívic avalat a les urnes de
forma reiterada”. Tanmateix la
Federació de l’Ebre d’Esquerra
”reitera que la repressió no
ens atura i no ens fa renunciar
a res. Tenim clar que la manera que s’acabi la repressió
és resoldre el conflicte polític
i per això portem l’amnistia
a la Taula de negociació que
Esquerra ha aconseguit i
que hem posat al servei del
Govern de Catalunya”. La
Declaració, llegida per Alfons
Montserrat, acaba “fent una
crida a la societat de les Terres
de l’Ebre perquè participi
dels actes que s’organitzin en
solidaritat amb els represaliats
i a omplir la Caixa de Solidaritat (caixadesolidaritat.cat
compte ES31 3025 0001 1814
33615996) per poder seguir
afrontant el càstig econòmic
imposat”. Josep Caparrós,
alcalde de la Ràpita, ha fet
saber que al seu municipi se
celebrarà un gran acte solidari
per recaptar fons per a la Caixa de Solidaritat. Caparrós ha
definit les mesures cautelars
imposades pel Tribunal a Jové i
Salvadó com a “desproporcionades i una autèntica animalada”; a la vegada que ha lloat
la trajectòria de Salvadó: ”s’ha
dedicat a la gestió pública en
honestedat i responsabilitat
treballant pel benestar de la
societat i la llibertat del nostre
país”. Més informació a la
plana 24.
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SUPORT I SOLIDARITAT A LLUÍS SALVADÓ
Montserrat: “la repressió a l’Ebre està centrada
i focalitzada en Esquerra Republicana”
L

a Federació de l’Ebre
d’Esquerra Republicana
de Catalunya, amb la
presència de diversos càrrecs
i representants del partit, ha
expressat mitjançant la lectura
d’una Declaració institucional,
el seu suport i solidaritat al
diputat ebrenc Lluís Salvadó.
Alfons Montserrat, president de
la Federació de l’Ebre d’Esquerra ha qualificat d’”incautatòria”
la fiança de més de 4,5 milions
d’euros que el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya ha imposat als diputats Lluís Salvadó
i Josep Maria Jové. Montserrat,
que ha anunciat la presentació

de mocions als ajuntaments en
suport a Salvadó i la resta de
processats per l’1 d’octubre; ha
manifestat que “som conscients
que la repressió a les Terres de
l’Ebre està centrada i focalitzada
en Esquerra Republicana”; recordant així els casos judicials
oberts a Paco Gas, Josep Caparrós i Albert Salvadó. Esquerra en
la seva Declaració manifesta “la
solidaritat cap a Lluís Salvadó i la
resta de processats per l’1 d’octubre, així com a les seves famílies”. A més expressa “el ferm
compromís amb els represaliats
i els seus actes, que sempre han
estat guiats per la seva vocació

Alfons Montserrat, president de la Federació de l’Ebre d’Esquerra.

de servei públic, la millora del
benestar de la ciutadania i la
defensa de la llibertat”. Els republicans recorden que “estem
davant d’una causa general contra els drets i les llibertats que

atempta, i afecta directament
a aquelles persones que sempre s’han mostrat compromeses amb la societat catalana i la
defensa dels seus drets polítics i
socials”.

SOCIETAT
Acte institucional en commemoració del Dia
Internacional de les Dones a l’Ebre
E

l delegat territorial del
Govern, Xavier Pallarès,
juntament amb l’alcaldessa
de Tortosa, Meritxell Roigé;
el president del Consell
Comarcal del Baix Ebre, Xavier
Faura, i la coordinadora
territorial de l’Institut Català
de les Dones, Carme Valls,
han presidit aquest 5 de
març l’acte institucional
en commemoració del Dia
Internacional de les Dones a
les Terres de l’Ebre..
Un acte que ha comptat, com

en els darrers anys, amb la col·
laboració i participació de 9
centres educatius del Baix Ebre,
amb més de 400 alumnes.
Una representació d’aquest
alumnat han estat els encarregats de la lectura de la Declaració Institucional, mentre que
d’altres, de les escoles Sant
Llàtzer i el Temple de Tortosa,
Mestre Marcel·lí Domingo de
Roquetes i l’Institut Escola Daniel Mangrané de Jesús han representaran contes no sexistes
La cloenda ha anat a càrrec de

l’alumnat de l’Escola de dansa
Dance&Fun de Tortosa. Aquest
acte tindrà continuitat amb

molts altres commemoratius
previstos per al cap de setmana
a les Terres de l’Ebre.
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MÉS
NOTÍCIES
MÉS MOCIONS
DEL PLENARI
La sessió plenària ha començat amb la lectura del
Manifest del Dia Internacional de les Dones, proposat
per l’Associació Catalana
de Municipis (ACM) i la
Federació de Municipis de
Catalunya (FMC). Precisament, aquesta commemoració també ha ocupat part
del debat polític, amb les
mocions que n’han presentat la CUP i Movem. Pel que
fa a la primera, reclamava
millorar la il·luminació de
l’espai públic des d’una
perspectiva feminista, mentre que la segona proposava
donar suport a la vaga
feminista del 8M. En els dos
casos, han comptat amb el
vot favorable del ple. També
han prosperat la resta de
mocions presentades pels
grups polítics: per treballar
perquè Tortosa siga una
ciutat lliure de glifosat,
presentada per la CUP i
aprovada per unanimitat;
per la construcció d’un nou
hospital i la instal·lacció urgent de l’accelerador lineal
a l’hospital de la Santa Creu
de Jesús, proposada per
Movem; per la millora de la
seguretat a les instal·lacions
esportives municipals i per
la millora del parc dels Països Catalans, presentades
per ERC; i per una discriminació positiva envers el
sector primari de les Terres
de l’Ebre així com per la
protecció del Delta, i per la
prevenció de l’addicció de
menors a les apostes, que
ha proposat Ciutadans.

LOCALITZAT
UN MAUSOLEU
ROMÀ DEL SEGLE
IV DURANT LES
EXCAVACIONS
ARQUEOLÒGIQUES
A L’ANTIC BALNEARI
D’EN PORCAR

tortosa

PLE ORDINARI
Modificació pressupostària que inclou 3 milions
en inversió a la via pública i en equipaments
E

l ple ordinari de març a
l’Ajuntament de Tortosa
ha aprovat una modificació
pressupostària que inclou
diverses actuacions a la via
pública i en equipaments,
valorades en 3 milions
d’euros.
D’aquesta quantitat, l’actuació més quantitativa se situa
en l’arranjament de voreres, a
la qual preveu destinar un milió d’euros. Juntament amb
aquesta, també s’inclouen millores a l’enllumenat; la renovació i creació de parcs infantils arreu del municipi; noves
actuacions de supressió de
barreres arquitectòniques, o
l’arranjament de camins mu-

nicipals, que s’han vist, a més,
agreujats pels efectes del temporal Glòria. La modificació
pressupostària també dedica
recursos a les obres d’urbanització de la plaça de l’Ajuntament i una actuació al carrer
Barcelona, així com a les obres
d’habilitació de la sala d’art al
Museu de Tortosa, que suposaran l’ampliació de l’equipament.
L’aprovació de la modificació
ha comptat amb els vots a favor dels grups al govern (Junts i
PSC), l’abstenció d’ERC, i el vot
contrari de Movem, Ciutadans
i la CUP. El ple també ha mostrat el suport de l’Ajuntament
de Tortosa a l’exsecretari d’Hi-

L’alcaldessa Meritxell Roigé i les tinentes d’alcaldia, Mónica, Cinta i Dolors, al ple.

senda de la Generalitat, Lluís
Salvadó, després que el TSJC
n’haja dictat el processament
en relació a l’organització del
referèndum de l’1 d’octubre del

2017. La moció s’ha presentat
de manera conjunta pels grups
de Junts, Movem, ERC i la CUP,
i ha comptat amb el vot contrari de PSC i Cs.

POLÍTICA
Roigé: “cal resoldre la mobilitat de l’hospital
Verge de la Cinta abans de posar-hi més serveis”
D

imecres, Meritxell Roigé,
va tornar a reclamar al
departament de Salut que
doni una solució definitiva
als problemes de mobilitat de
l’Hospital Verge de la Cinta.
Roigé va insistir que cal resoldre
els problemes de mobilitat del
Verge de la Cinta abans d’ubicar-hi més equipaments com el
nou servei de radioteràpia, i va
recordar que així ho va decidir
el ple de l’Ajuntament amb els
vots de 17 dels 21 membres del
consistori. L’alcaldessa va insistir
que quan la consellera de Salut
li manifesta que s’està qüestio-

nant la idoneïtat de l’aparcament
i ampliació de l’Hospital prevista
i que, probablement, no es faria,
és quan l’Ajuntament assegura
que no es poden posar més serveis, ni més edificis, ni més gent
al recinte de l’Hospital si prèviament no s’ha resolt la manca
d’aparcaments. Roigé va voler
també mostrar la predisposició
de l’Ajuntament perquè Salut
instal·li el nou accelerador lineal
a les actuals instal·lacions de radioteràpia de Jesús, al complex
sanitari de l’Hospital de la Santa
Creu: “tenim un edifici, amb el
búnquer necessari, construït en

La construcció de la Casa de les
Tres Cultures, a l’antic balneari d’en Porcar, a Remolins, ha
permès descobrir una troballa
arqueològica d’alt valor, per la
singularitat, l’excepcionalitat i el
grau de conservació: un mausoleu amb dos enterraments i
una tercera tomba associada
a la construcció principal, que
els arqueòlegs responsables de
l’excavació han pogut datar al

segle IV de la nostra era. Correspon, per tant, a un edifici funerari
d’època romana, del qual no hi
ha gaire exemples al conjunt del
país. La troballa serà documentada i es farà compatible amb la
continuació de la construcció de
la Casa de les Tres Cultures, que
explicarà la presència a Tortosa,
al llarg de la història, de les tres
principals cultures (cristiana, jueva i musulmana).

uns terrenys de l’Ajuntament,
però que ho gestiona el departament de Salut. El que diem és
que el servei pot continuar estant
a Jesús mentre no es resolgui la

situació existent a l’HTVC”. L’alcaldessa va defugir de polemitzar
amb altres alcaldes del territori
que han ofert terrenys per ubicar
un nou hospital.

amposta
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PER AL NOU HOSPITAL

NOVA EDICIÓ, AL MAIG

Amposta ofereix
terrenys a Salut

La Festa del Mercat a
la Plaça ja té cartell

L

a Junta de Govern Local
d’aquest dilluns 2 de
març ha aprovat un acord
per posar a disposició del
departament de Salut terrenys
per a la construcció de la
nova Unitat Oncològica a les
Terres de l’Ebre o, si finalment
s’optés per al construcció
d’un nou hospital, per aquest
equipament.
“Davant la necessitat de la Generalitat de Catalunya, concretament del departament de Salut, de seguir apostant perquè
els serveis sanitaris del territori
augmentin, ens posem a la seva
disposició en tot allò que us sigui
necessari per fer-ho”, assenyala
l’acord, tot afegint: “En cas que
considereu aquesta possibilitat,
ens podem posar a treballar immediatament per tal de valorar
les vostres necessitats, sempre
pel bé del territori i amb la voluntat d’allunyar-nos dels loca-

lismes”. L’alcalde, Adam Tomàs,
ha defensat que el govern d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament d’Amposta és ha estat
sensible a les necessitats de creixements dels serveis al territori.
“La nostra prioritat és els serveis
sanitaris de les Terres de l’Ebre
continuïn creixent fins assolir el
nivell que el territori necessita,
que ha de superar qualsevol criteri localista”.

E

l transport a principis de
segle XX serà l’eix temàtic
de la dotzena edició de la
Festa del Mercat a la Plaça
d’Amposta, que tindrà lloc del
15 al 17 de maig a Amposta.
Aquest
dimecres,
l’alcalde,
Adam Tomàs, acompanyat de la
regidora de Cultura, Inés Martí, el director de la Festa, Jordi
Príncep, i el dissenyador Adrià
Merín, han presentat, a bord del
llaüt lo Sirgador, el cartell de la

5

BREUS
*Un estudi proposa
convertir el CAP vell amb
un centre per impulsar la
innovació. L’estudi és fruit
d’un procés participatiu i
conclou que l’Impuls_Lab ha
de servir per crear un ecosistema d’innovació obert amb
la participació de ciutadans,
empreses, centres de coneixement i administracions.
*La Biblioteca Comarcal
Sebastià J. Arbó acollirà la II
Jornada de literatura infantil el dissabte 14 d’abril. Els
convidats d’aquesta segona
edició seran Jaume Centelles i
Aina Bestard.

propera edició. Un cartell que,
precisament, inclou elements
vinculats amb el transport de
principis de segle XX. L’alcalde
ha volgut posar èmfasi amb la
innovació i revolució que van
suposar els transports en una
ciutat tan canviant com la del
principi del segle XX i ha avançat aquest tema inspirarà algunes de les activitats que es desenvoluparan dins la Festa, com
per exemple, l’acte inaugural.

*L’Ajuntament d’Amposta
destina 228.000 € per a
entitats esportives. Signats
els convenis de col·laboració entre el consistori i els
clubs esportius de la ciutat.
L’aportació econòmica que fa
l’Ajuntament a cada entitat
es fa en funció de la seva
activitat.
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MÉS
NOTÍCIES
DELTEBRE
ENGEGA UN
PROCÉS DE
PARTICIPACIÓ
PER ESCOLLIR
EL NOM DE LA
NOVA SALA
D’EXPOSICIONS
L’Ajuntament de Deltebre
ha engegat, aquesta mateixa setmana, un procés
de participació ciutadana
per tal d’escollir el nom de
la nova sala d’exposicions
que completarà el Centre
Cultura del Delta. En total, la
ciutadania podrà escollir entre un total de 12 propostes
de noms diferents que han
estat suggerits per persones
representatives del municipi
relacionades amb l’art i la
cultura.

INAUGURACIÓ
PLAÇA DE LES
DONES
Diumenge, dia 8, tindrà
lloc (12h) la inauguració de
la Plaça de les Dones amb
la descoberta de la figura
“Dones de Fang” (Antic Espai
Mobles Delta). Hi assistiran,
l’alcalde de Deltebre, Lluís
Soler, la coordinadora de
l’ICD a les Terres de l’Ebre,
Carme Valls, l’artista que ha
realitzat l’escultura, Cristina
Iglesias, representants de les
entitats de dones de Deltebre, i membres de l’equip de
govern. A banda, després
dels parlaments, també hi
haurà l’actuació musical de la
cantautora Montse Castellà.

RUTA DE TAPES
‘TOT S’HI VAL’ A
LA CALA
Arriba la primera ruta de
tapes de l’any on ‘Tot s’hi
val’. Des d’avui i fins al 15 de
març, onze bars i restaurants
de l’Ametlla de Mar oferiran
una original tapa amb un
quinto Heineken per 3 euros.
Serà la tercera edició.

baix ebre

DELTEBRE
L’Ajuntament eleva fins els 11,5 MEUR els
danys causats pel ‘Gloria’ al municipi
L

’Ajuntament de Deltebre
ha actualitzat el càlcul de
danys pel pas del temporal
‘Gloria’ pel municipi fins els
11,5 milions, gairebé dos mes
respecte la xifra inicial.
Els informes s’han tramitat a les
administracions competents i al
plenari, com a proposta d’alcaldia, es va ratificar l’informe elaborat des de l’Ajuntament.
D’altra banda, al plenari es va
aprovar la sol·licitud dirigida als
serveis territorials d’Ensenyament
per tal que s’apliqui la jornada
continuada als centres d’ensenyament del municipi. L’equip de
govern municipal també va dur a
aprovació una moció per conti-

nuar aplicant i impulsant polítiques per avançar com a municipi
cap a la igualtat de drets efectiva entre gèneres. La corporació
també va aprovar una moció en
suport a la Dona del Món Rural i Pesquer, que fou subscrita
per Enlairem Deltebre, ERC-Més
Deltebre i el PSC Deltebre. Així
mateix, es va aprovar una moció, per unanimitat, presentada
per ERC-Més Deltebre pel cobrament íntegre i l’ampliació dels
terminis d’execució i justificació
de les subvencions dels aiguats
2018. També, per unanimitat, es
va aprovar una moció per a donar compliment a la creació de
la figura del síndic o síndica de

greuges, la qual fou presentada per ERC. I, finalment, amb el
consens de tots els grups, es va
votar favorablement una moció
del PSC per a la recuperació del
municipi i pels estralls causats
pel Glòria. El plenari també va

aprovar una moció presentada
per ERC per donar suport a Lluís
Salvadó, votada per Enlairem. El
PSC Deltebre es va abstenir. A
banda d’aquests punts, el plenari també va debatre el calendari
d’actes anual.

L’AMPOLLA
Ensurt arran d’una baixada dels barrancs per la
reparació de la canonada del minitransvasament
L

a reparació definitiva del
tram de canonada del
minitransvasament avariat al
gener a l’altura de l’Ampolla,
i que va inundar diversos
carrers de la població arran
la baixada dels barrancs, han
provocat un ensurt entre
alguns veïns aquest dimarts al
matí.
Tot i que el Consorci d’Aigües de
Tarragona (CAT) assegura haver
executat les operacions de forma
planificada i després d’avisar prèviament l’Ajuntament dijous passat, alguns veïns han comprovat,
amb sorpresa, com pels barrancs
que creuen el nucli urbà hi tor-

L’AMETLLA AVANÇA
LES OBRES DE
REPARACIÓ
DELS DANYS DEL
TEMPORAL ‘GLORIA’
L’Ajuntament s’ha posat mans
a l’obra per reparar danys del
temporal ‘Gloria’. Davant els
retards de les administracions

nava a baixar aigua. En aquest
cas però, el volum ha estat força
inferior que el passat 3 de gener,
situant-se entre uns cinc i deu
centímetres d’alçada. Segons
fonts del CAT, l’operació s’inclou
en el marc de les actuacions de
manteniment “habituals” i s’ha
dut a terme entre les cinc de la
matinada i les vuit del matí, tot i
que dues hores després encara
baixava aigua per algun dels barrancs i carrers. L’alcalde, Francesc
Arasa, ha confirmat que el consistori va rebre la comunicació
prèvia del CAT per les possibles
afectacions als barrancs de Cap
Roig, la Cervera, Borrasca i Cala

Maria. Segons ha puntualitzat, la
policia local es va encarregar-ho
de comunicar als veïns però tractant de no alertar-los. Considera
que les barrancades viscudes al
gener pel trencament de la cano-

nada i el pas del temporal ‘Gloria’
han contribuït a espantar alguns
veïns i comerciants davant d’una
operació “controlada”. “Feia 5 o 6
anys que no baixava i, ara, en un
mes, ha baixat 2 cops”. (ACN)

superiors, la regidoria d’Obres i
Serveis ha començat actuacions
a les platges, habilitant els accessos i posant a punt les més
cèntriques per la temporada de
bany. També estan arranjant diversos camins rurals malmesos.
Les obres a la façana marítima
són competència de Costes de
l’Estat però, un mes i mig després de la borrasca, el consistori ha decidit no esperar més i

ha emprès els treballs amb recursos propis, tot i que s’acollirà a les diferents línies d’ajuts.

Es preveu un bon estat de les
platges del nucli urbà per Setmana Santa. (La Cala Ràdio)

publicitat
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MÉS
NOTÍCIES
SETMANA DE
L’ACTIVITAT
FÍSICA I LA SALUT
Del 7 al 14 de març de 2020
tindrà lloc a Jesús la “6a
Setmana de l’Activitat Física
i la Salut”. Juntament amb
entitats i clubs del poble, empreses vinculades al món de
l’esport i els dos centres educatius, s’han programat un
seguit d’activitats esportives
adients al nivell físic de tots
i cadascun dels participants.
Per cloure aquesta setmana,
la tarda del dissabte dia 14
tindrà lloc al Casal Jesusenc
(19h) el reconeixement a esportistes, entitats i voluntariat del món de l’esport.

FESTA DE
L’ECOTURISME
Aquest cap de setmana l’Aldea, se suma a les poblacions
de Sant Jaume d’Enveja, Amposta, l’Ampolla, Deltebre,
Camarles i Els Muntells per
organitzar els actes en motiu
de la II Festa de l’EcoTurisme
del Delta de l’Ebre. Demà
dissabte, de 16 a 18.30 hores,
jornada de portes obertes
a l’Ermita i la Torre, que
també es farà diumenge (de
10 a 13 h). A més, diumenge
tindrà lloc la bicicletada,
amb sortida de la plaça Dr.
Maimó, passant pel pont de
Meló, Torre de Burjassénia i
Mas de Bernis, on s’efectuarà
una visita guiada, arribant
després a la Torre de l’Ermita
on hi haurà un vermut pels
cicloturistes.

DESMUNTATGE
DEL PEATGE DE
L’AP-7
El peatge de l’AP-7 a l’Ametlla de Mar s’ha començat
a desmantellar, dos mesos
després de l’aixecament
de barreres. En primer lloc
s’han desmuntat les cabines
i màquines de pagament, i
posteriorment es retirarà l’estructura metàl·lica. El trànsit
en aquesta via ha crescut un
36%.

baix ebre

L’ALDEA
L’Ajuntament posa en servei un punt de
recollida de residus agrícoles
T

al com es va comprometre
a les passades eleccions
municipals i fruit de diversos
abocaments il·legals existents
al municipi, “l’equip de
Govern de l’Aldea, ha dotat
d’un punt de recollida de
mànegues de reg, que
s’utilitzen als camps d’horta
del municipi i que fins ara
comportava un veritable
problema per als pagesos
a partir del seu desús i
també punts incontrolats
d’abocaments a diferents
punts de la població”.
Des de la Regidoria d’Acció Urbana i Rural de l’Ajuntament de
l’Aldea i amb la col·laboració del

món de la pagesia, van visualitzar que aquest era un servei
totalment necessari i es va procedir a ubicar aquest punt, a la
zona de Carvallo.
Segons ha informat aquesta
setmana, Pepe Caballé regidor
d’Acció Urbana i Rural de l’ajuntament de l’Aldea: “aquest servei
té un cost zero per les arques
municipals i garantim un servei
adequat de reciclatge d’aquest
material al sector agrícola”.
Tal com s’ha comunicat des del
propi consistori aldeà, “aquest
punt de recollida de residus
agrícoles funcionarà amb hores concertades amb els serveis
municipals”.

INFRAESTRUCTURES
Destinaran 700.000 euros a estabilitzar els
talussos de l’Eix de l’Ebre afectats pel ‘Gloria’
E

l Govern destinarà
695.000 euros als treballs
per estabilitzar talussos
al llarg d’un tram de 23
quilòmetres de la carretera
C-12 a les Terres de l’Ebre,
que van patir despreniments
de material com a
conseqüència de les intenses
pluges del ‘Gloria’.
El Consell Executiu ha aprovat
la declaració d’emergència de
l’obra que, segons el Govern
començarà en breu. Es preveu la construcció de cunetes

EL CONVENT DE
BENIFALLET, DE
TITULARITAT
MUNICIPAL
L’alcaldessa de Benifallet, Mercè Pedret, acompanyada del
regidor Antonio Llésera i la regidora Lourdes Doliu, han informat aquest dilluns de tots
els detalls de l’adquisició per
part de l’Ajuntament de l’edifici
del Convent. “El 26 de febrer de

i baixants per a canalitzar les
aigües; el sanejament dels talussos, la col·locació de malles,
la fixació de blocs mitjançant
ancoratges, la projecció de formigó o la prolongació de murs
de sosteniment a peu de talús.
Aquest tram de l’Eix de l’Ebre
registra un trànsit de 7.300 ve-

El Govern aprova la
declaració d’emergència
de l’obra

2020 és una data històrica per al
nostre poble, perquè aquest espai que sempre hem sentit nostre continuarà sent dels veïns
i veïnes de Benifallet però ara
escripturat com a edifici de propietat municipal”, ha manifestat
l’alcaldessa, Mercè Pedret. La
compra del Convent es va materialitzar dimecres 26 de febrer
amb la signatura de l’escriptura
amb la Parròquia de Benifallet
per la qual l’Ajuntament ha adquirit aquest espai, de prop de
900 metres quadrats, per 90.000

hicles diaris de mitjana. Durant
l’execució de les obres, es preveuen afectacions puntuals al

trànsit que es regularan mitjançant passos alternatius senyalitzats. (ACN)

euros i l’acord de destinar 5.000
euros anuals durant els propers

vuit anys a millores a l’Església
Parroquial i a l’Ermita.

montsià
MÉS
NOTÍCIES
ALTRES ACORDS
DEL PLE
El plenari de l’Ajuntament de
la Ràpita també ha aprovat
reclamar al departament de
Presidència de la Generalitat
l’ampliació dels terminis per
justificar els ajuts dels aiguats de 2018 i una proposta
presentada conjuntament
per tots els grups en motiu
del Dia Internacional de la
Dona. Per altra banda, s’ha
rebutjat la moció de Més
Ràpita per enregistrar i
retransmetre els plens per
la plataforma YouTube i la
del PSC per retirar algunes
senyalitzacions verticals de la
via pública.

PARCS DE SALUT
Aquest dimarts 3 de març
ha començat a la Ràpita la
primera sessió del programa
Gran Salut de dinamització
dels parcs de salut que posa
en marxa la regidoria d’Esports destinat a les persones
grans. S’ofereixen classes
gratuïtes monitoritzades
dos vegades a la setmana,
en dimarts i divendres, per
tal d’incentivar la pràctica
d’exercici físic entre els majors de 55 anys. Les sessions
tenen lloc al parc de salut del
Parc de Garbí, davant de la
Piscina Municipal. La fita del
programa és ajudar la gent
gran a allargar aquesta vida
independent al màxim perquè puguin seguir sentint-se
vitals.
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LA RÀPITA
El Ple de la Ràpita dóna suport al diputat i
exalcalde Lluís Salvadó, processat per l’1-O
E

l Ple de l’Ajuntament de
la Ràpita va aprovar una
moció per donar suport
al diputat del Parlament
de Catalunya i exalcalde
Lluís Salvadó, que va rebre
la notificació del Tribunal
Superior de Justícia de
Catalunya per la qual se’l
processa per les seves
actuacions en relació al
referèndum de l’1 d’octubre
quan era Secretari d’Hisenda
de la Generalitat i se’l imposa
una fiança de responsabilitat
civil d’1,63 milions.
La moció es va presentar per
urgència per part del grup d’Esquerra Republicana i es va apro-

var amb els vots d’ERC, Junts per
Catalunya i Més Ràpita i l’abstenció del PSC. En el text, es referma
el suport del consistori a Salvadó, que va ser alcalde de la Ràpita. En el text, s’acorda “mostrar el
suport i l’escalf” a Salvadó i tota
la seva família davant el seu processament pels presumptes delictes de desobediència, prevaricació, malversació i revelació de
secrets per la seva participació
en l’organització del referèndum
d’independència de l’1 d’octubre. En aquest sentit l’alcalde,
Josep Caparrós va afegir que
“davant d’aquest nou embat de
la justícia espanyola, mostro tot
el meu recolzament i solidaritat

Josep Caparrós, alcalde de la Ràpita.

amb l’amic i rapitenc Lluís Salvadó, el qual sempre ha treballat
durant tota la seva trajectòria
política en benefici del benestar
i les llibertats de la ciutadania de
Catalunya”. El regidor del PSC,

Marc Brunet, va justificar la seva
abstenció, afirmant que es mantenen “neutrals davant d’un tema
judicial”, però que donen suport
a Salvadó i la seva família com a
veïns de la Ràpita.

JOVENTUT
Primera Setmana de l’Ocupació Juvenil de la
Ràpita, des d’avui i fins el dijous dia 12 de març
L

’Ajuntament de la Ràpita
organitza per primer cop
la Setmana de l’Ocupació
Juvenil per donar eines als
joves en la seva recerca de
treball.
Aquesta programació de tallers
i xerrades serveix per ampliar
la Fira d’Ocupació, organitzada conjuntament amb la Cambra de Comerç de Tortosa i el
Campus Terres de l’Ebre de la
URV. Aquest 2020 la Fira arriba

AJUNTAMENT D’ALCANAR

a la segona edició amb l’objectiu de posar en contacte a joves
que busquin feina amb empreses del sector serveis i turístic.
L’alcalde, Josep Caparrós, i el
gerent de la Cambra de Comerç, Francesc Minguell, van
presentar els actes (imatge de
la foto).
La Setmana per l’Ocupació Juvenil de la Ràpita s’organitza
des d’avui dia 6 i fins el 12 de
març.

		

ANUNCI: 03/03/2020

d’aprovació inicial modificació puntual
del pla especial del “Tancat de Codorniu”
La Junta de Govern Local, en sessió de data 19/02/2020, va aprovar inicialment l‘expedient de modificació puntual del Pla
Especial “Tancar de Codorniu”, del t.m. d’Alcanar, tot suspenent l’atorgament d’autoritzacions, llicències urbanístiques en
l’àrea objecte del pla especial, durant el termini d’un any.
Així mateix, s’obre un període d’informació pública durant el termini de 45 dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, diari d’àmbit local, i pagina web municipal. Durant
aquest període l‘expedient quedarà a disposició de qualsevol que el vulgui examinar perquè es presentin les al·legacions que
s‘estimin pertinents. Simultàniament al susdit ràmit d’informació pública, se sol·liciten informes als organismes afectats per raó
de les seves competències sectorials.
													

L’ALCALDE,
Joan Roig Castell
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MÉS
NOTÍCIES
‘FUTUR GOVERN
DE TOTS I DE
TOTES A SANTA
BÀRBARA’
El grup SBAU PP SantaBàrbara ha emès un comunicat
aquesta setmana: “el nostre
grup vol mostrar el respecte
cap a la decisió, de l’exregidor
i exalcalde, Alfred Blanch, si
ha arribat a prendre aquesta
decisió estem segurs que ha
estat després de pensar-ho
molt bé. D’altra banda, el
nostre grup es fa algunes
preguntes, un dels motius
pel qual deixa el càrrec es per
‘NO ESTAR A GUST’. Però no
està a gust amb qui? Amb el
grup de persones que ell va
elegir a la seva llista o amb el
pacte fet? Tot això ens preocupa, ja que si no ha estat
agust, voldrà dir que alguna
cosa no ha funcionat i per
tant el menys beneficiat ha
estat el poble. Un poble que
és prioritari, un poble que
necessita de tots i cadascun
de nosaltres, és així com ens
ho van demanar. Per això
els tornem a proposar fer un
govern amb tots, un govern
fort per Santa Bàrbara. Si volem podem, el poble no ens
perdonarà que no ho hàgim
intentat. Tenim uns dies per
endavant per a treballar-hi,
nosaltres els fem la proposta, ens agradaria que ens
doneu una resposta. Deixem
els egos i personalismes,
pensem amb el nostre poble,
nosaltres som uns interins
de la cadira, el nostre poble
sempre hi serà”.

COMPETITIVITAT
EMPRESARIAL
Dimarts, 17 de març, tindrà lloc la presentació del
Programa de Competitivitat
Empresarial 2020 de l’Ajuntament d’Alcanar. A l’acte
assistiran Joan Roig, alcalde
d’Alcanar, Rosanna Fatsini,
responsable de Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a les Terres de
l’Ebre i Jordi Monfort, regidor
de l’Ajuntament d’Alcanar.

baix ebre

SANTA BÀRBARA
L’alcalde, Alfred Blanch, deixa el seu càrrec
“per motius personals
L

’alcalde de Santa Bàrbara
Alfred Blanch deixa el seu
càrrec, després de 5 anys.
“Per motius personals deixo el
càrrec d’alcalde. No em sento a
gust des de fa temps. Prefereixo que algú amb ganes ocupi el
meu lloc”, aquest va ser el comunicat d’Alfred Blanch el passat diumenge. El grup municipal
de Junts per Santa Bàrbara va
confirmar la decisió de Blanch
anunciant que es posaran en
marxa els mecanismes legals
davant d’aquesta mena de situacions per donar entrada a un
nou regidor i procedir al nomenament d’un nou alcalde. Segons la llei, amb la renúncia l’al-

caldia l’ocuparia el següent en
la mateixa, si no renuncia, i en
aquest cas seria Antonio Ollés.
I, d’aquesta forma, el següent
membre en la llista de Junts
entraria com a regidor, Agustí
Espuny. Tot queda sostingut a
l’espera de que passi el termini
i es confirmin els plantejaments.
El ple de dimarts va iniciar-se
amb la lectura d’una carta que
el mateix alcalde. Després, la
secretària de l’ajuntament Isabel Verge, va llegir la resposta
de resolució i es va donar veu
als diferents representants de
l’oposició. Isabel García del
grup MAP va mostrar la seva
sorpresa no només en la no-

tícia sinó per la seva absència
“no ens deixa de sorprendre la
notícia però també el que ens
sorprèn és que el Sr. Alcalde no
estigui aquí, respectem la seva
decisió però de cara els regidors
i el poble hauria d’estar aquí”.
En la mateixa línia la líder del
PSC Eva Franch va lamentar la
manera com s’havia produït
“tinc bastant pena per la situació de la manera en què s’ha
produït, respecto la decisió de
l’alcalde però m’hagués agradat
que hagués estat aquí per respecte al poble i als companys
que hem estat durant cinc
anys... Estic profundament apenada, em sap molt de mal”.

Alfred Blanch.

LA RÀPITA
A judici per tocar el cul a una dona des del
cotxe: s’enfronta a 3 anys de presó
U

n home s’enfronta a
3 anys i mig de presó
acusat d’abusar sexualment
de dues dones que
caminaven pel carrer a Sant
Carles de la Ràpita el 21 de
setembre de l’any passat.
Segons relata la fiscalia, el primer cas va passar cap a tres
quarts d’una del migdia quan
l’individu circulava en cotxe
pel carrer Fundadors i, amb la
intenció de “satisfer els seus
desitjos libidinosos”, va treure
mig cos per la finestra del ve-

2020, ANY DEL 175È
ANIVERSARI DE LA
BANDA MUNICIPAL
D’ALCANAR
La Banda Municipal de Música
d’Alcanar (BMMA) arriba al 175è
aniversari en bona forma. “Està
molt equilibrada instrumentalment i està formada per 68
dones i 41 hòmens amants de
la música, els quals dediquen
una bona part del seu temps

hicle i va tocar el cul a una vianant, posant-li les mans entre
les cames. Cap a dos quarts de
dues, l’home va aturar el vehicle al carrer de la Cinta i, des de
dins, va increpar una vianant.
“Que bona estàs”, li va dir mentre es tocava els genitals masturbant-se amb els pantalons
descordats.
Segons la fiscalia els fets constitueixen dos suposats delictes
d’abús sexual, per cadascun
dels quals demana 1 any i 9
mesos de presó.

En la declaració davant el jutjat
d’instrucció d’Amposta l’acusat
va admetre que aquell dia va
agafar el cotxe, però va negar

els fets i que li hagués tocat el
cul a ningú. El cas arribarà properament a judici al jutjat penal
de Tortosa. (ACN)

lliure a assajar i tocar”. Al darrere,
la formació té un director entregat, Pascual Arnau, i una escola
de música potent i creixent, tant
en matèries com en qualitat de
l’ensenyament. I és que enguany
la Banda celebra el seu aniversari, cosa que farà amb convidats
i col·laboradors singulars i amb
concerts especials, que tindran
lloc al llarg del 2020. La programació ha estat dissenyada
fins a l’últim detall per la vintena
de persones que, des de fa més
d’un any, treballen dins de la Co-

missió del 175è Aniversari. La
programació de l’aniversari es va

presentar en una conferència
de premsa a l’Ajuntament.

terres de l’ebre
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ROQUETES
L’alcalde ofereix els terrenys necessaris per construir el
nou edifici oncològic i “si cal també per al nou hospital”
L

’alcalde de Roquetes, Paco
Gas, acompanyat de les
regidores i regidors de l’equip
de govern d’ERC, ha qüestionat
les exigències que “l’alcaldessa
de Tortosa, Meritxell Roigé,

ha fet al CatSalut demanat
el retorn de les quatre
especialitats (anestesia,
digestiva, clínica del dolor
i oftalmologia) que es van
traslladar al Cap Roquetes a

causa de les obres que es feien
al Cap Baix Ebre de Tortosa”.
Gas diu que “aquestes especialitats no son patrimoni de cap
ciutat, sinó que són per a tota la
comarca” i defensa que es que-

din al Cap de Roquetes “perquè
disposa d’un equipament modern per poder oferir una millor
atenció sanitària, amb una millor
ubicació, sense problemes de
mobilitat ni d’aparcaments per
als usuaris”. Gas també ha qüestionat l’interès que Meritxell Roigé
té en què “les inversions sanitàries es facin a Tortosa abans que
buscar el benefici per al territori,
per això no es pot acceptar que
es vulgui boicotejar la construcció del nou edifici oncològic que
ha d’acollir el nou accelerador
lineal exigint que es resolguin els
problemes de mobilitat que té
Tortosa”. Gas ha afirmat que “en
el cas que els impediments que
posa l’Ajuntament de Tortosa, no
modificant el Pla d’Urbanisme
si no es resol el tema dels aparcaments, no facin viable que el
nou edifici oncològic es construeixi on el CatSalut ha planificat, des de Roquetes s’està en
disposició d’oferir els 2.000 metres quadrats per a l’edifici i tots
els terrenys necessaris per als
aparcaments, sense problemes

de mobilitat perquè se situarien
al costat mateix on està previst
construir el nou hospital de referència”. L’alcalde ha anat més
enllà i ha anunciat que “Roquetes
té la possibilitat d’oferir al CatSalut els 30.000 metres quadrats de
terreny necessaris per construir
el nou hospital, perquè no es pot
permetre que es parli de territori
quan l’únic interès que es té, és
en la pròpia ciutat de Tortosa, el
territori som tots”.

ROIGÉ NO VOL
POLEMITZAR AMB
ALTRES ALCALDES
L’alcaldessa de Tortosa, Meritxell
Roigé, sobre les declaracions de
Paco Gas, ha defugit de polemitzar amb altres alcaldes del
territori que han ofert terrenys
per ubicar un nou hospital. “No
parlaré d’altres municipis quan
és evident que hi ha alcaldes
d’un mateix color polític, d’ERC,
que han rebut directrius del seu
partit des de Barcelona, i des de
la conselleria. És inqüestionable
que l’Hospital ha de continuar
estant a Tortosa”. L’alcaldessa
reitera que cal resoldre la mobilitat de l’hospital Verge de la Cinta
abans de posar-hi més serveis.
Roigé mostra la predisposició de
l’Ajuntament per ubicar el nou
accelerador lineal a les actuals
instal·lacions de radioteràpia de
Jesús. L’alcaldessa ha recordat
també que en els darrers mesos
s’han reduït horaris d’atenció sa-

nitària als pobles del municipi: Jesús, Bítem i els Reguers, i que en
el cas de Jesús s’ha agreujat pel
fet que encara no s’ha començat
a construir el nou dispensari
mèdic, pel qual l’Ajuntament va
cedir els terrenys fa un any. A
més, ha recordat que Salut es va
comprometre a retornar a Tortosa les quatre especialitats que
van marxar del CAP Baix Ebre,
quan aquestes es van deixar de
prestar a la ciutat l’abril passat.
“Encara no en sabem res. Jo no
parlaré d’altres municipis, el que
a mi em correspon és defensar
Tortosa i els seus pobles”, ha dit.
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SERÀ DIVENDRES DIA 13
Es presenta el II Fòrum Econòmic
Tortosa-Terres de l’Ebre

TORTOSA

DELTEBRE

* El Tortosa Irish English
Festival incorpora un concurs
de cantautors, un torneig de
futbol femení i un ‘escape
room’. Del 12 al 15 de març, el
programa d’actes preveu desenes d’activitats coincidint amb
l Saint Patrick, patró d’Irlanda.

* S’enceta el cicle de gastronomia amb les Jornades Gastronòmiques de la tellerina. En
total participen 11 restaurants,
des d’avui divendres i fins
al 22 de març. Durant l’any
també es faran les jornades
del musclo, al juliol, de l’arròs,
al setembre, i, finalment, les
de l’ànec al novembre.

* El pavelló firal de Remolins
acollirà aquest cap de setmana, dies 7 i 8 de març, la
primera edició del Motor Show
Tortosa. Més de 140 vehicles
participaran en una trobada
d’amants de la mecànica i dels
cotxes tunejats, que s’instal·laran al pavelló firal.

A

hir dijous es va fer la
roda de premsa de la
presentació del II Fòrum
Econòmic Tortosa - Terres
de l’Ebre amb l’alcaldessa
de Tortosa, Meritxell Roigé,
el regidor de promoció
econòmica i turisme, Sisco
Pepió i representants de
les principals entitats

socioeconòmiques del
territori.
A la presentació, es va donar a
conèixer el programa, els ponents i tots els detalls de la segona edició del Fòrum, que tindrà lloc al Museu de Tortosa el
proper divendres dia 13 de març
i que pretén situar les 4 comarques de l’Ebre en el mapa dels

networkings empresarials amb
el lideratge de Tortosa com capital territorial i motor econòmic del sud de Catalunya.
Enguany la segona edició del
Fòrum Econòmic Tortosa– Terres de l’Ebre té com objectiu
debatre entorn la innovació
com a solució als reptes socioeconòmics.

* Convocat el primer premi de
recerca Paco Sorolla, per alumnes de 2n de batxillerat de les
Terres de l’Ebre. El guardó vol
donar a conèixer la figura de
qui va ser professor de filologia, molt vinculat a l’esport així
com al Mercat de Tortosa.

L’AMETLLA
* El COPATE inicia la recollida
de la fracció orgànica a les
urbanitzacions de la Cala.

AMPOSTA
* Més de 2.000 metres d’exposició a la Fira del vehicle
d’ocasió. L’esdeveniment es
farà al Parc dels Xiribecs,
els propers 14 i 15 de març, i
únicament participaran concessionaris amb presència a
la localitat.

BÍTEM
* Ramon Baiges pren possessió del càrrec de regidor
de Movem de la Junta Veïnal
de l’EMD.
Substitueix a Òscar Carles,
mort sobtadament el setembre de l’any passat.

terres de l’ebre
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DISSABTE

BEMO

El Consell de la República va envair
la ciutat de Perpinyà
C

entenars d’ebrenques i
ebrencs van desplaçarse el dissabte a la matinada
cap a Perpinyà per participar
al gran acte de recolzament
als líders independentistes
empresonats i exiliats, entre
ells, Carles Puigdemont.
Des de l’organització, el Consell de la República, vol reivindicar la independència de
Catalunya. La jornada va ser
considerada com “l’exhibició
de força de l’independentisme
a la Catalunya del Nord. Exhibició de força de Puigdemont
a Perpinyà”. Els organitzadors
van elevar a 250.000 els independentistes que es van concentrat tant a l’aparcament
com als voltants del recinte on
es va fer l’acte.
L’expresident Carles Puigdemont, sobre la taula de diàleg,
va dir que “de moment no és
útil perquè no ha arribat a cap
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* El Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i
Montsià acosta experiències
de custòdia del territori al món
local. Un grup de 15 persones
entre les quals hi havia tècnics,
regidors i membres d’entitats
ambientalistes del Baix Ebre i
Montsià, van participar en el
“Fam Trip”, viatge de familiarització, per conèixer experiències de custòdia del territori.

CONSELL
COMARCAL DEL
BAIX EBRE

acord”. El líder de JxCat va reclamar “prudència” en les negociacions per no “aixecar falses expectatives”.
En clau ebrenca, lamentar els
autocars que no van poder arribar a Perpinyà i que van haver
de donar mitja volta. La policia
francesa va decidir tancar els

accessos a la ciutat i una trentena d’autobusos es van haver
de quedar a les portes.
Això va comportar que hi haguessin autocars ebrencs que
van ser desviats cap a un embús i per això van haver de tornar sense poder arribar a l’acte
del Consell de la República.

* El CCBE, a través de la
societat empresarial Baix Ebre
Innova, promourà la participació de petits productors i empresaris de la comarca en fires
agroalimentàries o turístiques
amb l’objectiu de fomentar
la internacionalització dels
productors del Baix Ebre,
millorar la seua competitivitat
i afavorir la creació d’ocupació.
D’altra banda, el ple del Consell
ha aprovat els convenis a

signar amb els ens locals de la
comarca per al desenvolupament del programa Enfeina’t;
el conveni amb la Diputació pel
pla d’ocupació Baix Ebre 2020
i els convenis amb l’escola La
Mercè i Càritas per la col·laboració en el servei de menjador
escolar. En l’apartat de les
mocions, el ple ha aprovat
una moció de Movem, amb el
suport de Junts per Catalunya i
el PSC, i l’abstenció d’Esquerra
i Ciutadans, que insta la Generalitat a aprovar la construcció
a Tortosa d’un nou hospital de
referència per a l’Ebre i a realitzar les millores necessàries
al Verge de la Cinta mentre no
estigui disponible el nou centre
hospitalari. La moció també
reclama la substitució de forma
immediata i urgent de l’accelerador lineal de l’hospital de la
Santa Creu de Jesús pel que va
cedir fa tres anys la Fundació
Amancio Ortega.

GODALL
* 17ena. edició de Mil.lenària, la
Fira de l’Oli i de l’espàrrec, el 14
i 15 de març.
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MÉS
NOTÍCIES
GANDESA
*Dilluns es va signar un conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament i EDP RENOVABLES, mitjançant el qual
l’empresa fa una aportació
de 5.000 euros pel vestuari
del Casament Reial.
*Èxit en la 2acursa ciclista “Terra de Garnatxes”
organitzada pels Garnatxa
Bikers, amb més de 200
inscrits.
*L’atleta terraltina, de
l’Agrupació Atlètica Catalunya, Marina Freixa Valls s’ha
proclamat a Sabadell campiona de Catalunya Sub20, a
la prova dels 3.000 metres
femenins en pista coberta.
*La Diputació atorga un
ajut de 2.800 euros a l’Arxiu
Comarcal de la Terra Alta per
continuar l’inventari del fons
de l’Ajuntament de Gandesa.
*L’alcalde Carles Luz Muñoz
va visitar les obres de la primera fase de la variant Gandesa i el futur vial d’accés
al Polígon Industrial amb
el director de l’INCASÒL,
el delegat del govern a les
Terres de l’Ebre i la directora dels serveis territorials
de Territori i sostenibilitat.
També vam visitar els terrenys de la futura ampliació
del polígon La Plana fase III.

ASCÓ
El cap de setmana passat,
la Ribera d’Ebre va iniciar la
campanya de floració #LaRiberaenFlor amb diferents
activitats i rutes que han
permès gaudir d’un paisatge únic amb l’esplendor
dels arbres fruiters florits.
Per primer cop, Ascó s’hi
ha adherit per tal de poder
promocionar els productes locals i captar nous
visitants. Amb el nom de
“Dolça experiència” Ascó i
Vinebre han sumat esforços amb dos itineraris –un
des d’Ascó amb bicicleta, i
un des de Vinebre a peu-.
Són 9 els municipis de la
Ribera que participen de la
campanya.

terres de l’ebre

AJUTS
El Govern obre la convocatòria per concedir
les subvencions pels aiguats del 2018
E

l Diari Oficial de la
Generalitat (DOGC) publica
aquest dimarts la resolució del
departament de Presidència
que obre la convocatòria per
concedir les subvencions per
danys en infraestructures,
equipaments, instal·lacions
de titularitat municipal i
desperfectes en la xarxa viària
provocats pels aiguats de
l’octubre del 2018.
Declarada la província de Tarragona zona afectada per emergència de Protecció Civil, l’executiu espanyol va transferir 6,9
MEUR al Govern per subvencionar fins a la meitat del cost de
les reparacions. S’hi poden aco-

llir els ajuntaments, diputacions
o mancomunitats i tenen un
mes per fer les sol·licituds, una
per cada obra. Des del Montsià justificaven que, després
del ‘Gloria’, els ajuntaments es
troben en una situació “tècnica, econòmica i financera, molt
precària” amb dificultats per
assumir tanta despesa en tan
pocs mesos. El Govern ha argumentat que es tracta d’ajuts per
obres “’urgència” i que no es pot
allargar aquest termini perquè
està lligat a criteris de la intervenció administrativa. Les bases
reguladores de les subvencions
preveuen però que aquests terminis d’execució i justificació “es

MÓRA D’EBRE

Interior d’un habitatge de Serramar, després del temporal del 2018.

poden prorrogar d’ofici o amb
petició motivada de l’ens local
interessat fins a un màxim de la

meitat del període inicial” –no
s’inclouen els contractes menors-. (ACN)

MÓRA LA NOVA

Detenen un lladre per Enxampat per l’ olor de
robar tres dies seguits marihuana del cotxe
E

ls Mossos d’Esquadra van
detenir dissabte un veí de
Móra d’Ebre de 27 anys que
presumptament va entrar a
robar, durant tres dies seguits,
en un supermercat de la
capital de la Ribera d’Ebre.
Els fets van passar els dies 27,
28 i 29 de gener en un establiment de l’avinguda Pius XII. En
la primera ocasió, el detingut
i almenys quatre homes més
van entrar al supermercat i en
van sostreure begudes i altres
objectes després d’amenaçar
el treballador amb una suposada arma de foc i un ganivet de

grans dimensions. L’endemà, el
detingut i dos homes més van
tornar a robar al supermercat i,
en la tercera ocasió, únicament
va entrar al negoci el detingut.
Durant els tres atracaments van
robar objectes valorats en més
de 2.600 euros.
Dissabte passat els Mossos van
poder detenir el noi com a presumpte autor de tres delictes de
robatori amb violència. L’individu, amb antecedents policials
per fets similars, va quedar diumenge en llibertat amb càrrecs
després de declarar davant el
jutjat de guàrdia de Gandesa.

E

ls Mossos d’Esquadra i
vigilants municipals de
Móra la Nova van detenir
dimecres passat un home
de 27 anys com a presumpte
autor d’un delicte de tràfic de
drogues.
Els fets van tenir lloc al voltant
de la una de la matinada en un
control policial a la carretera
C-12, durant el qual es va aturar
un vehicle que desprenia una
forta olor de marihuana, un fet
que juntament amb el nerviosisme de l’ocupant, va cridar
l’atenció dels vigilants municipals.

En l’escorcoll del vehicle es va
trobar una bossa i diversos embolcalls de marihuana, així com
també cocaïna.
Al para-sol mòbil del conductor
els agents van trobar-hi més de
300 euros.
L’home va quedar detingut i
també denunciat administrativament pels agents de trànsit per
donar positiu en el test de drogues.
El mateix dia de la detenció,
l’home va passar a disposició del
jutge de guàrdia de la capital del
Priorat, Falset, el qual va decretar
la seva llibertat amb càrrecs.

ELS PAGESOS
TALLARAN LA C-12
A FLIX PERQUÈ ELS
AJUTS PEL FOC DEL
JUNY NO ESTIGUIN
CONDICIONATS A
ASSEGURAR ELS
CULTIUS

Els pagesos tornaran a tallar
diumenge la C-12, al terme municipal de Flix. Exigeixen a Agricultura que rebaixi els requisits
de les subvencions i no s’obligui
als afectats per l’incendi del juny
passat a contractar una assegurança de cinc anys per als cultius, que els costaran quatre vegades més del que rebran. “Una
persona que té 30 hectàrees i
se n’hi ha cremat 5, ha de pagar

una assegurança de cinc anys
de 26.000 euros i l’ajuden amb
5.500 euros”, ha exemplificat
l’alcalde de Bovera, Òscar Acero.
Els ajuts són d’1,33 euros per olivera als terrenys de secà i de 3,5
euros per olivera als de regadiu.
Els ajuts que ja es van pagar el 31
de gener, tot i algunes al·legacions presentades pels agricultors,
s’hauran de tornar si no es contracta l’assegurança de l’olivera

per cinc anys. La mesura afecta
uns 80 pagesos amb terreny
cremat a l’incendi de la Ribera
d’Ebre, les Garrigues i el Segrià,
l’estiu passat. Després de reunions, l’última amb el director
general de Desenvolupament
Rural, Oriol Anson, i altres representants del departament la
setmana passada, han decidit
emprendre accions de protesta
per fer recular al Govern.

terres de l’ebre
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EN 1 MINUT
AMPOSTA

seguirà com a subdelegat del
govern espanyol a Tarragona. El nou govern del PSOE i
Unidas Podemos han revalidat
els càrrecs.

Els Mossos van detenir
divendres passat tres veïns
d’Amposta per caçar de forma
il·legal durant la nit, amb
armes de foc i dispositius
d’emissió de llum artificial.
Utilitzaven dispositius de
llum que enlluernen l’animal
i faciliten l’encert de caçador.
(ACN)

PAÜLS

ULLDECONA
L’última arrencada d’oliveres
monumentals a Ulldecona
evidencia que la futura llei de
protecció arbraria és insuficient. Salvem lo Montsià
insisteix que cal ampliar la
protecció als arbres de dos
metres o més de troncs.

LA RÀPITA
El Trabucador del Delta torna
a sucumbir davant una nova
envestida del mar.El nou
temporal torna a inundar la

barra abans que arribi el reforçament previst i l’empresa
Infosa reclama una solució
“definitiva a curt termini”.

PARC NATURAL
DEL DELTA
La Casa de Fusta acull la
mostra ‘La brossa marina és
cosa nostra’, que apropa a
la ciutadania l’impacte dels
plàstics i altres residus al mar
i la costa.

PSC
Escollida la nova executiva del
PSC de les Terres de l’Ebre.
Manel de la Vega liderarà una
executiva renovada i il.lusionada que defensarà unes
Terres de l’Ebre amb justícia
social, feministes, ecologistes i
revertir el despoblament. D’altra banda, el grup socialista
de la Diputació ha manifestat
el seu suport al Pla Delta.
Finalment, en clau socialista,
informar que Joan Sabaté

El Govern a les Terres de
l’Ebre organitza la Jornada
“Nova ruralitat, joves i desenvolupament dels pobles” a
Paüls, demà dissabte, 7 de
març, organitzada pels Serveis
Territorials d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
i de Joventut de les Terres de
l’Ebre i l’IDECE.

AMPOSTA
El Consell Comarcal del Montsià organitza l’acte “Imaginari
Femení”. L’acte, que tindrà
lloc avui divendres tindrà lloc a
les 10.30 a la Sala Emili Vives i
Bertomeu del Consell Comarcal, tractarà la problemàtica de
la invisibilització del paper de
la dona en diferents àmbits.

FESTA DE
L’ECOTURISME
Segona edició de la Festa
de l’Ecoturisme del Delta de
l’Ebre, amb un cap de setmana
d’activitats diverses (xerrades,
mercat de sabors, bicicletades..) per prendre consciència
del potencial ecològic i turístic
del Delta de l’Ebre. Tindrà lloc
a Sant Jaume, que és la seu,
l’Aldea, Amposta, L’Ampolla,
Deltebre, Camarles, Els Muntells i la Ràpita.

CAMARLES
Dates de les festes majors dels
Lligallos i Camarles. Festa Major Sant Joan “Els Lligallos” del
19 al 27 de juny; Festa Major
Sant Jaume “Camarles” del 23
de juliol a l’1 d’agost.Camarles
iniciarà la Festa Major el dijous
23 de juliol, i les dos poblacions les finalitzaran amb els
dies de les penyes taurines,
com s’està realitzant fins al
moment.
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remeis naturals

PARIETARIA
OFFICINALIS
7

MIQUEL BIARNÉS

PARIETÀRIA / MORELLA ROQUERA / HERBA DE PARET
PARIETARIA / HIERBA CARACOLERA

DESCRIPCIÓ:
és molt abundant i creix entre murs, parets de castells, muralles, esculleres; és una planta herbàcia de la família de les urticàcies.
Abunda força a Catalunya, al País Valencià i a les Illes Balears, se la coneix, entre altres noms com: blet de paret, herba de mur o herba de paret. És una planta
rica en sals, potassi i flavonoides com ara el kampferol que havia estat utilitzat contra les malalties de les vies urinàries per les seves propietats diürètiques.
També conté substàncies amargants i tanins, les quals li donen accions emol·lients, vulneraries i antireumàtiques.

ÚS I PROPIETATS:
Us: Fulles, tiges i, si n’hi ha, les flors. És una planta perenne.
Propietats: Malalties del metabolisme o metabòliques en les quals l’eliminació de líquids corporals és fonamental (l’obesitat i la diabetis), també ajuda a tractar
el problema de la cel·lulitis que tot i que no és un problema, sol ser, un dels usos més freqüents de l’espècie.
Malalties reumàtiques com la gota, artritis o àcid úric, ja que si s’elimina líquids del cos, eliminem també les substàncies de rebuig acumulades en les articulacions i per tant, també desinflem les articulacions en el seu líquid sinovial, de manera que millora la simptomatologia.
Malalties de l’aparell urinari (litiasis renal). Si augmenta l’orina, impedeix acumular minerals i per tant, la possible formació de càlculs.
També és útil per a les inflamacions renals (nefritis) o de la vagina i urinaris (cistitis), ja que les propietats emol·lients que li proporcionen els mucílags generen
una acció suavitzant del dolor.
Malalties del sistema circulatori, formació d’edemes, mala circulació, hipertensió arterial...
Molt favorable en el tractament de bronquitis i asma.
Té propietats emol·lients, cura ferides, millora la cicatrització, i impedeix que s’infectin les ferides, és ideal per disminuir les inflamacions, i el dolor causat per
traumatismes i també per les cremades lleus.

MÈTODE DE PREPARACIÓ:
Infusió o extracte fluid, tintura.
Us intern: Infusió 25 g per litre. Prendre tres o més vegades al dia, preferentment després de les menjades.
Extracte fluid: 30-50 gotes, tres cops al dia. Tintura: 50-100 gotes, 3 vegades al dia. Xarop: 1 a 3 cullerades al dia, o també suc de la planta fresca.
Us extern: extracte glicòlic (espècie de glicerina que crea un àcid pel resultat de macerar-ho temps amb oli, vinagre o alcohol), cataplasma, cremes o gels, aplicats tòpicament.

CONTRAINDICACIONS I PRECAUCIONS:

A banda de les alteracions al·lèrgiques, no s’han descrit casos de toxicitat en l’ús d’aquesta planta, excepte en aquelles persones que són sensibles a alguns dels
seus components. S’ha de tenir en compte, ja que el seu pol·len és el responsable de moltes al·lèrgies respiratòries en especial a les ciutats.

ON LA PUC TROBAR I CURIOSITATS
A zones que puguin mantenir una mica d’humitat, com l’aigualera del matí i on hi ha ombra i humitat durant algunes hores del dia.
Creix sobre murs, parets, escletxes de roques, solars erms, cases velles o vores de camins, i prefereix els sòls nitrificats, per això apareix fàcilment on hi ha
presència humana o d’animals, també sol créixer més en zones.
Curiositats: la Parietària officinalis té un ús especial, per a netejar els vidres (sobretot antigament), per aquest motiu l’espècie també es coneix popularment
amb el nom: “herba de botella”, a més, si freguem la planta per sobre de coure aconsegueix extreure’n l’òxid.

esports
CELMA

MICHEL
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PRIMERA CATALANA
L’Ascó es complica:
6 derrotes seguides
L

CAMARLES, 6
ANYS ENTRE ELS
MILLORS

‘RAPITENC SENSE
FILTRO’ PREPARA
LES PALOMETES

Quan va ascendir el Camarles
el 1990, amb un equip local,
l’aventura només va durar
dues campanyes. Van haver de
passar 22 anys per tornar a la
segona catalana. Ara porta sis
temporades consecutives. I, en
algunes d’elles, entre els destacats. L’èxit és fer les coses
amb sentit comú. És dels clubs
en què han hagut menys moviments de místers: Barbosa (4
temporades) Bartolo (5), Xavi
Cid (3) i Kiki (2). L’altre èxit és
Bertomeu, que és l’ànima del
club, secretari tècnic, directiu,
cap de la cantina, gran persona
que estima el Camarles com a
la seua família. Està vinculat
al futbol des de fa 50 anys, 15
com a porter, 20 com a entrenador i 20 com a directiu. Una
població petita 3200 habitants
però ull a la dada: té 250 socis.
L’aliança amb el projecte de
futbol base d’Edu Albacar,
Oriol Romeu i Gilabert és un
altre punt a favor. Per acabar:
saben que aquest equip va
vestir de blanc dues temporades? I que quan va començar
una altra vegada a competir
al 73 es va haver de canviar de
nom (Camarlense) per tenir un
deute amb la federació? I que
als anys 60 va estar a prop de
pujar a Tercera divisió però va
acabar fent-ho el Gavà (es diu
que no interessava l’ascens).
Jo només sé una cosa, el Camarles la temporada propera
estarà a 2a catalana.

Fa unes setmanes, ‘Rapitenc sense filtro’ va dir al
seu compte de twitter, un
diumenge la tarda, que
preparava les palometes per
a veure aquella nit el programa Minut 91 de Canal Terres
de l’Ebre. Aquell diumenge
pel matí la Rapitenca va
perdre a casa contra el Roda
de Berà. I la derrota es produïa dues jornades després
de la popular celebració de
jugadors rapitencs, quan
em van dedicar un gol en
el partit contra el Tortosa.
‘Rapitenc sense filtro’, en
la seua irònica línia d’acció, esperava que jo estés
molt ‘feliç’ per la derrota
rapitenca. Aquella nit ja li
vaig contestar, dient-li que
guardés les palometes. Però
per diumenge vinent sí que
pot preparar-les, per veure
Minut 91. Ens visitarà el
porter de la Rapitenca Àlex
Ródenas, impulsor d’aquelles mediàtiques celebracions. Ja vaig dir que havien
quedat com una anècdota
però, d’alguna manera, en
parlarem. Al vestidor de la
Rapitenca hi ha un póster de
grans dimensions amb aquelles celebracions. Diuen que
és per un tema motivacional.
La meua opinió és que es
presenta un programa interessant. Com cada diumenge. Apreciat ‘Rapitenc sense
filtro’, t’espero a la cita.

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE
DIUMENGE (22.35 h). Dilluns 15 h. Resums amb els gols: Gavà-Ascó, Ampolla-Rapitenca, Tortosa-Camarles, la Sénia-Perelló, Ulldecona-M Nova, la
Cava-R Bitem, Catalònia-Aldeana, Rapitenca B-Olimpic i Ebre-Gandesa Convidats: Ródenas (Rapitenca) i Baltasar (Ampolla). Intervindran: Nacho (Tortosa),
Serrano (la Sénia), Prats (la Cava), Chema (Catalònia) i Maza (Rapitenca B).

’Ascó va perdre dissabte
contra el Sant Just (1-3).
D’aquesta forma, es complica a
la classificació. L’equip va acabar l’any passat en la tercera
plaça però en les set jornades
d’enguany només ha sumat un
punt (sis derrotes seguides). I,
d’estar en zona capdavantera,
ha passat a estar a cinc punts de
la zona de descens. És cert que
el calendari ha estat dur i també
que les baixes han assetjat, però
amb la darrera derrota contra el
Sant Just, ara el que cal mirar és
en revertir la dinàmica negativa

que es viu i no comprometre’s
més a la taula. De la complicació de l’Ascó hi ha altres equips
de Segona que es veuen implicats perquè fins ara es comptava
amb el descens del Catllar (que
comportarà una compensació).
Contra el Sant Just, l’Ascó va pagar cares les indecisions i quan
va entrar en el partit, a la represa, fent l’1-2, no va tenir encert per poder empatar. Al final,
els visitants van marcar de penal
l’1-3. L’equip encara té baixes i
diumenge visita el Gavà, cinquè
classificat.

UE RAPITENCA

PRIMERA CATALANA
Gavà-Ascó diu 12h
SEGONA CATALANA
DISSABTE
Pobla-Amposta 16.30h
Montblanc-Cambrils U 16.30h
Riudoms-Gandesa 18h
DIUMENGE
Canonja-Roda 12h
Ulldecona-M Nova 16.30h
Tortosa-Camarles 17h
La Sénia-Perelló 17h
Ampolla-Rapitenca 17h
Bonavista, descansa
TERCERA CATALANA
DISSABTE
Catalònia-Aldeana 16.30h
Ametlla-Corbera 16.30h
Amposta-Flix 17h
Rapitenca B-Olimpic 19.30h
DIUMENGE
La Cava-R Bítem 16h

L

Arnes-S Bàrbara 16h
Batea-Ebre E 16.30h
S Jaume-J i Maria 17h
QUARTA CATALANA
DISSABTE
La Cava-Xerta 17h
‘Hat tric’ de Valcàrcel.

vencions que van evitar les possibilitats visitants. La Rapitenca
és segona amb els mateixos
punts que el Tortosa, a quatre
del líder Gandesa.

CANAL TERRES DE L’EBRE
Ródenas, a Minut 91
D

iumenge, 22.35 h, cita
amb Minut 91 a Canal TE.
Aquest diumenge ens visitarà el
porter de la Rapitenca, Àlex Ródenas. Unes setmanes després
de la ‘famosa’ celebració del gol
en el partit contra el Tortosa, el
porter ha acceptat la invitació
per estar al programa. Amb ell,
com a convidat, hi serà Baltasar Capera, director esportiu de
l’Ampolla. Amb tots dos comen-

PROPERA JONADA

Roquetenc-Godall 16.30h

Golejada

a Rapitenca va golejar el
Montblanc, equip en zona
de descens (5-0).
Els rapitencs van obrir la llauna
ben aviat amb un gol de Valcàrcel, de penal. Era el minut 6. El
mateix Valcàrcel va encarrilar
el triomf a la mitja hora, amb el
2-0. A la represa, Forés va sentenciar amb el 3-0, al minut 17.
El pichichi Valcàrcel va completar el seu hat-tric amb el 4-0.
El davanter s’enfrontava al seu
exequip. En els darrers minuts,
Àlex López va tancar la golejada
amb el 5-0 definitiu.
El porter Carlos Aguayo va debutar. Va tenir un parell d’inter-

17

Olimpic-Benissanet 17h
Ebre E-Gandesa 19h
DIUMENGE
R Bítem-Alcanar 16h
Fatarella-Tivenys 16.30h
Pinell-Masdenverge 16.45h
Descans: Catalònia i Ginestar
FEMENÍ		
Arnes B-Alcanar diss 14.15h
J i Maria-Plana A diss 15.30h
Gandesa-Batea diss 16h
Tortosa Eb B-Es Delta 17h
Campredó-R Bítem 20h
Roquetenc-Ginestar diu 11h
Rapitenca-Arnes diu 12.15h
Plana B-Tortosa E C diu 12.30h

tarem el reportatge del derbi
Ampolla-Rapitenca i els repors
dels altres derbis de la jornada.

SEGONA DIVISIÓ FEMENINA
Tortosa Ebre descansa
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SEGONA CATALANA

EL PERELLÓ
CAU A CASA

El Tortosa no perd
El líder Gandesa
s’imposa al Bonavista pistonada (0-1)

L’EQUIP, MOLT
MINVAT PER AL
PROPER PARTIT
PER LES BAIXES
El Perelló va perdre a casa contra
la Pobla (1-2) i va veure frenada
la ratxa de sis jornades sense
perdre. Segons el tècnic, Antoni
Teixidó, “va ser una pena perquè
la veritat és que no vam merèixer
perdre. Jo crec que mereixíem
guanyar. Però ens vam trobar
amb un rival que va venir a fer el
seu partit, jugant més replegat,
tancant espais, i buscant la contra. Va canviar la forma de jugar
i li va sortir molt bé. A nosaltres
ens va costar entrar en el partit.
I ells van marcar el 0-1. Però,
amb els minuts, vam reaccionar
i abans del descans ja havíem
haver d’empatar. A la represa,
Edgar va fer l’1-1 i vam tenir
opcions. Però el que no ens pot
passar és que vam perdre ordre
per abocar-nos a fer el segon gol.
I ens van sorprendre a la contra
i ens van marcar l’1-2. Malgrat
això, fins el final amb una opció
de Xavi, vam poder empatar”.
El problema per al Perelló serà
per la propera jornada quan per
sancions i per temes personals
tindrà diverses baixes, per anar
a la Sénia. Edgar, Jaime, Damià,
Denis i Jonatan, en principi, són
baixa. Segons Teixidó, “és cert
que anirem molt minvats i és
una llàstima perquè, tot i perdre
diumenge, estem en un bon moment. Però, com hem dit en altres
ocasions, la plantilla és curta. Fins
ara havíem tingut sort amb lesions i sancions. En qualsevol cas,
segur que estarem a l’altura i que
serem igualment competitius”.
equip

GF

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

47
53
43
41
36
32
35
35
39
30
34
31
26
24
19
22
21

GC PNTS

13
25
24
35
26
27
30
35
31
26
36
41
39
30
46
51
53

*El borges s’ha retirat

VA GUANYAR A RODA

47
43
43
35
35
34
33
31
30
29
26
22
22
19
15
13
12

E

l líder Gandesa es va
imposar al cuer Bonavista
(3-0). D’aquesta forma,
segueix liderant la taula en
solitari.
Segons el tècnic Guillermo Camarero, “satisfet pel resultat, no
tant pel joc. No obstant, per diverses circumstàncies va ser un partit previsible d’aquells que sembla
que està guanyat abans de jugar
i, com es va comprovar, no va ser
així. Ens va faltar més associació
en l’aspecte ofensiu i el partit, per
moments, va ser massa llarg i per
això ens va costar. Malgrat això,
en defensa vam estar bé, sense
concedir ocasions. A la represa,
quan va arribar el 2-0, ja vam te-

nir més tranquil.litat i vam poder
sentenciar amb el tercer gol. La
conclusió més important fou la
victòria en un partit en el que, en
diversos moments i fins el segon
gol, no ens vam trobar del tot
còmodes”. El líder visita demà el
Riudoms: “és un equip que, en sis
partits, només n’ha perdut un i
per la mínima a Tortosa. Es nota
que fa millor les coses i que és
molt competitiu. Nosaltres haurem de recuperar de línia de joc,
canviant el xip respecte al partit
anterior, contra el Bonavista”.
Ubalde, sancionat, i Gumi, que
tenia molesties, tornaran en el
proper partit que serà demà dissabte.

E

l Tortosa va guanyar el
camp del Roda de Berà
(0-1) i es manté en la tercera
plaça, a 4 punts del líder.
German Inglés, tècnic del Tortosa destacava que “vam fer un
gran partit, sobre tot a la primera
meitat. L’equip va ser ambiciós
i molt solidari, amb una actitud
molt positiva. La llàstima fou no
avançar-nos durant el primer
temps quan vam tenir ocasions
clares per a poder fer-ho. Recordo una de Pol, una altra de
Sabaté i també una de Nacho. A
la represa, vam sortir amb la mateixa intensitat i el més important fou que l’equip va plasmar al
camp el treball de la setmana i

el que havíem parlat, en tots els
aspectes. I tot això davant d’un
bon equip, molt competitiu,
com ho és el Roda. El partit es va
obrir més i en una contra vam fer
el 0-1, gol de Marc Benito aprofitant una assistència de Sabaté.
Amb el 0-1, el Roda es va abocar
i amb un joc directe ens va obligar a fer un pas enrere. No vam
concedir ocasions però, en no
poder tancar el partit, vam patir
fins el final. Estic molt content
de tot l’equip, per la implicació
i actitud, fent una bona imatge”.
Sergi Bel va debutar. El brasiler
Matheu no acabarà fitxant i s’ha
confirmat la baixa definitiva de
Samu Blanes.

VA PERDRE AMB LA SÉNIA AMPOSTA-AMPOLLA
El Móra la Nova no
reverteix la situació

Un gol de Carles va
decidir el derbi (1-0)

L

A la represa, d’entrada, el Móra la
Nova fou altre cop dominador i
va empatar amb una bona jugada
que Agustí va culminar. Llavors,
semblava que el Móra la Nova es
podia imposar però no va ser així
i amb els minuts i amb espais, la
Sénia va ser qui va tenir les millor
ocasions fent l’1-2 amb un golàs
de Marc Lleixà. Els locals van arriscar amb defensa de 3 i, a més,
afectats per la seua situació, van
acusar el cop i es van ensorrar
davant de la Sénia que amb espais va sentenciar amb gol del
juvenil Lluís Capi, amb assistència
de Roberto. El Móra la Nova només ha sumat 2 punts de 21.

L

’Amposta va guanyar
l’Ampolla (1-0) en el derbi.
El primer temps va ser igualat,
amb cert descontrol i un partit
allargat. Van haver-hi anades i
tornades però no van haver-hi
excessives opcions. A la represa,
el partit es va obrir i va haver més
profunditat per part dels dos
equips, que ja van tenir més opcions. Els visitants Gallego, Ramírez
i Torres, d’entrada a la banqueta,
van entrar durant el segon temps.
El partit podia anar d’un costat a
l’altre. L’Ampolla va intentar-ho
i Ramon va tenir una possibilitat però al minut 80, arran d’una
contra local, Marc va centrar

molt bé a Carles que va rematar
al segon pal amb el cap fent l’1-0.
Gran gol. L’Ampolla va insistir i,
tot i acabar jugant a l’àrea local,
no va poder empatar. L’Amposta
va tornar a guanyar a casa després d’unes jornades sense ferho. L’Ampolla, com Camarles i
Móra la Nova, haurà de mirar si hi
ha compensacions amb la situació del Catllar i també la de l’Ascó
a la Primera catalana. Xavi Cid,
tècnic de l’Amposta: “crec que en
línies generals vam ser superiors
i, tot i no estar bé, vam fer mérits
per guanyar”. Enric, de l’Ampolla:
“l’empat hagués estat el més just i
el mereixiem”.

lairar-se a la taula. I ara, amb la
situació del Catllar i la de l’Ascó, haurà de reactivar-se per
no veure’s compromès. A més,
afronta cinc partits seguits fora:
Tortosa, Gandesa, Móra la Nova,
Perelló i Amposta.
Kiki, tècnic camarlenc, del partit, deia que “ja al minut 1 es va
complicar amb el 0-1. En la jugada el jugador del Riudoms es
va lesionar i va venir l’ambulàn-

cia. Li desitgem que es recuperi
aviat. Posteriorment, després
de l’aturada, ens va costar molt
entrar en el partit, tot i que vam
empatar abans del descans.
Però a la represa, una altra vegada aviat, el Riudoms va fer l’12. I vam tornar a anar a remolc,
més amb el cor que amb el cap,
davant d’un Riudoms que va
defensar-se amb ordre. Massa
precipitats, volent arribar mas-

sa ràpid a la seua àrea. I ells,
en una contra, van establir
l’1-3. Vam fer el 2-3 però no
vam poder reaccionar. Seguim
en dinàmica negativa com a
locals. Ara afrontem 5 partits
seguits fora de casa, on ens
adaptem millor als partits. Ens
hem de refer per revertir la situació ja pensant en el proper
desplaçament a Tortosa, diumenge”.

a Sénia va guanyar a Móra
la Nova (1-3).
Era un partit entre dos equips en
dinàmica negativa i, a més, amb
baixes. El Móra la Nova va començar bé, dominador del joc.
La Sénia, ben replegada, va cedir-li la pilota. Els moranovencs
van crear diverses situacions de
gol, la més clara una rematada
d’Edgar. Però a partir de la mitja
hora, el partit va igualar-se i la
Sénia, en la seua primera ocasió,
va avançar-se arran d’una centrada de Capi que va rematar Joan
Zaragoza. Abans del descans, els
de Serrano van gaudir de dues situacions per ampliar l’avantatge.

NOVA DERROTA DEL
CAMARLES A CASA
(2-3)
El Camarles segueix de pega
a casa, on va tornar a perdre,
en aquest cas contra un dels
equips de la part baixa, el Riudoms (2-3). L’equip va deixar
escapar una ocasió per encadenar dues victòries i en-
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EL LÍDER GOLEJA A
LA REPRESA (6-0)

IL.LUSIÓ ALDEANA
EN VÉNCER A LA CALA

El R-Bítem, líder, va golejar (60) l’Arnes, equip que arribava al
partit en una bona situació. A la
primera meitat, domini local però
l’Arnes va estar molt ben posat
en defensa. No obstant, el gol
del pichichi local Balada, al minut
45, va fer mal al conjunt visitant.
A l’inici de la represa, els locals
van fer el 2-0 que ja va decidir.
L’Arnes va baixar la intensitat i els
locals van ampliar l’avantatge fins
el 6-0. L’equip de Bítem segueix
líder. Jordi Vallés, del R-Bítem: “el
resultat va ser abultat tenint en
compte que a la primera meitat
l’Arnes ens va dificultar el nostre
joc. Va ser important marcar l’10 poc abans del descans i també
fer el segon gol a l’inici de la represa. Llavors, en un camp gran,
ells van acusar l’esforç del primer
temps i van baixar. Nosaltres vam
fer els altres gols. Però el resultat
no indica el que va ser el partit,
sobre tot el primer temps”. Roger, de l’Arnes: “vam fer una primera meitat molt completa, davant d’un R Bítem que va posar
un ritme molt alt al joc. Però a la
represa, arran del 2-0, ens vam
deixar anar i vam sortir del partit i
llavors van venir altres gols”.

L’Aldeana, amb baixes (3 per sanció), va véncer l’Ametlla (3-1).
Partit molt igualat a la primera
meitat. Poc abans del descans,
Jack, que debutava a casa, va resoldre una pilota que li va caure
dins de l’àrea i, amb dos retalls,
va marcar. Acte seguit, el calero
Calafat va tenir la gran ocasió per
empatar. Però Auré va evitar-la. A
la represa, aviat, la qualitat aldeana va sentenciar. Primer amb un
gol de Jack, marca de la casa, i
després amb una ràpida acció de
Villa. El partit va quedar sentenciat. Al final, els caleros van reduir
distàncies. L’afició aldeana està
molt il.lusionada amb l’equip. Va
‘debutar’ un grup de suport jove
que va donar caliu. Bartolo, de
l’Aldeana: “el gol poc abans del
descans i els dos que vam fer a
l’inici de la represa van decidir
un partit que al primer temps
fou molt igualat davant d’un rival
competitiu”. Ivan, de l’Ametlla:
“a la represa no vam sortir ben
posats, com sí vam estar-ho a la
primera meitat, i en dues jugades
amb qualitat l’Aldeana va sentenciar amb el 3-0. Tot i que vam intentar reaccionar i vam fer el 3-1,
ells van ser justos guanyadors”.

Dalt, vestidor del Jesús i Maria, diumenge. Baix, celebracions del Corbera, equip que va guanyar el Batea.

L’OLÍMPIC VISITA LA EL CORBERA SOMIA I LA CAVA TOPA AMB
EL BATEA S’ALLUNYA MARC, A FLIX (1-1)
RAPITENCA B

EL J I MARIA GUANYA L’EBRE S’IMPOSA
EL ROQUETENC (3-0) CONTRA L’AMPOSTA

L’Olímpic va golejar el cuer Sant
Jaume (8-0) i, d’aquesta forma,
va sumar 3 punts que el mantenen en la tercera plaça, a 4 punts
de la segona i a 7 del líder. A
més, amplia l’avantatge respecte el quart, el Batea, que està a 4
punts.
Del partit contra el Sant Jaume,
Jordi Roca, tècnic de l’Olímpic,
deia que “va ser igualat durant
els primers 10-15 minuts amb un
Sant Jaume que durant la fase
inicial va ser competitiu. Però
una vegada van arribar els dos
primers gols nostres ells ja van
baixar la intensitat i nosaltres ens
vam imposar”. Amb l’Olímpic van
debutar 3 juvenils, dos de primer
any. Roca afegia que “destacar el
Sant Jaume perquè tot i la seua
situació i el resultat, va ser molt
noble i va seguir intentant-ho fins
el final, malgrat rebre els altres
gols”. L’Olimpic visita demà dissabte (19.30h) la Rapitenca B. Els
primers classificats tenen obligacions de guanyar. L’Aldeana visita
el Catalònia i el líder R Bítem a la
Cava. El Batea, un xic més distanciat, rebrà l’Ebre E. Per tant,
partits complicats pels primers
classificats. Jornada interessant.

El J i Maria va guanyar el Roquetenc (3-0). David Garcia, del Jesús i Maria: “va ser un partit en
què novament teníem moltes
baixes, amb només 12 jugadors
del primer equip i 5 juvenils, un
fou titular. La veritat és que l’equip
des de l’inici va competir molt bé.
El Roquetenc va sortir replegat,
ordenat darrera. Nosaltres vam
tenir calma i vam moure la pilota d’un costat a l’altre. I el juvenil
Mihai va marcar l’1-0. El Roquetenc va passar a jugar amb dos
puntes i va tenir alguna ocasió.
Nosaltres també les vam tenir i va
ser Geri qui va marcar el 2-0. A
la represa, Aleix va fer el 3-0 que
va decidir. El Roquetenc, després,
va fallar un penal. Victòria important per seguir progressant”.
Miquel Campos, cap de premsa
del Roquetenc: “el J i Maria va
sortir molt intens i aviat es va posar amb el 2-0. Nosaltres no ens
vam trobar còmodes. A la represa
vam intentar-ho però el 3-0 ja va
decidir. Vam tenir un penal, que
hagués pogut donar alguna opció d’entrar al partit, però no vam
transformar-lo. Victòria justa del
Jesús i Maria. Ara hem de buscar
el primer triomf a casa”.

El Corbera, penúltim, va guanyar
el Batea (1-0). Un gol de Jordi
López a la primera meitat va decidir. El Batea va insistir i va tenir
opcions però no va poder transformar-les i la derrota (quarta en
set jornades) frena el seu impuls.
Ara és quart, però més distanciat
de les primeres dues places. Va
ser un pas enrere. Per al Corbera, en canvi, va ser un pas avant
per la permanència. Ara està a un
punt de l’Amposta.
Els corberans van plantejar el
partit amb 3 centrals i cedint la
pilota al rival. Una vegada els locals la podien recuperar, sortien
a la contra amb la velocitat dels
puntes Enric i Jordi. Així va arribar el gol de Jordi López. El Batea
al primer temps va tenir la pilota
però li va mancar més velocitat
per trobar espais. Ferri va disposar d’una ocasió clara per marcar.
A la represa, el Corbera es va defensar més enrere, amb les línies
juntes. El Batea va dominar i als
darrers minuts va fer un pal i va
tenir una altra ocasió. No va poder empatar. El Corbera, al final,
en una contra, també va tenir una
opció. Als locals els va sortir a la
perfecció el seu plantejament.

Flix i la Cava van empatar (1-1) en
un partit en què el protagonista
fou el porter local, Marc.
Magí, jugador del Flix: “ens vam
avançar aviat, amb un gol fantasma. A mi al camp em va sembla
que la pilota havia entrat però hi
ha gent que diu que no. En qualsevol cas, tot i marcar aviat, ens
va costar molt perquè la Cava va
reaccionar i ja a la primera meitat va tenir ocasions clares que
va evitar Marc. A la represa ells
van empatar i van tenir noves
opcions. Però Marc va evitar-les
i al final nosaltres en vam tenir
dues per poder guanyar. La Cava
és un bon equip, dels millors que
ha passat per Flix. Sincerament,
penso que un 1-4 hagués reflectit el que va passar“. Carlos
Gilabert, de la Cava: “tot i rebre
el gol aviat, vam ser molt superiors al Flix. Ja al descans mereixíem arribar amb un 1-3 ó 1-4.
A la represa vam seguir igual. En
total recordo uns 8 ó 9 u contra
u amb el seu porter i altres ocasions davant de porteria. Vam
meréixer guanyar. Vam fer-ho
tot bé, però no vam tenir encert
cara el gol. I el seu porter ho va
parar tot. Vam perdre dos punts”.

L’Ebre Escola va guanyar a l’Amposta (3-0). Segons Xavi Subirats,
de l’Ebre: “va ser un partit en què
vam tenir el control del joc i de la
pilota, amb molta possessió i circulacions amb velocitat. Al descans vam arribar amb l’1-0, gol
de Pep, tenint altres situacions
clares per marcar. A la represa
en els primers 10 minuts ells van
obrir-se i el partit es va igualar
però a mesura que avançava el
segon temps vam recuperar el
control del joc i Guille va fer el
2-0. Amb més espais, vam fer el
3-0 que va sentenciar. Content
de l’actitud i de recuperar bones
sensacions”. To, de l’Amposta B:
“el partit va estar completament
dominat per l’Ebre. Ja amb el
0-0 va tenir un parell d’ocasions
i després va marcar l’1-0. Nosaltres vam fer un parell d’aproximacions però no foren del tot
clares. I a la represa, vam aguantar uns 20 minuts fins que ells
van fer el 2-0 que va sentenciar.
La seua victòria fou del tot justa.
Hem de recuperar efectius (de
21 només n’érem 12 i dos juvenils) i ara sí que hem buscar sumar punts perquè la classificació
s’ha ajustat”.
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3A CATALANA		

EL SANTA SALVA UN EL GODALL TORNA A
GUANYAR (2-1)
PUNT EN AFEGIT

TERCERA

GF

GC PNTS

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

66
49
68
71
43
42
48
36
41
39
38
36
29
45
31
37
28
10

15
20
32
47
33
36
33
23
37
37
43
48
40
39
45
57
55
117

QUARTA

GF

GC PNTS

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

46
44
49
52
38
43
37
37
31
25
28
21
30
22

21
25
33
28
26
35
22
37
32
43
51
48
48
54

54
50
47
43
38
37
36
35
33
32
30
28
26
26
19
14
13
0

4A CATALANA

4-0: L’ALCANAR
IL.LUSIONA

EL GINESTAR GOLEJA
EL R BITEM (5-1)

L’Alcanar va golejar el Pinell (40) i segueix en la lluita per l’ascens (10 victòries en 11 partits).
Els canareus van ser eficients.
El Pinell, per la seua part, no va
entrar al partit i no va estar a l’altura, pagant cares les errades.
Els canareus es van avançar amb
una pilota a l’espai per l’esquerra
(els visitants van reclamar fora de
joc) i la centrada va acabar amb
el gol de Martí Ramon. El gol
va activar encara més a l’equip
local que va va tenir un parell
d’opcions més fins que Polet,
el destacat, va recuperar una
pilota arran de l’errada del porter visitant, quan ja estava fora
de la porteria, i el va batre d’uns
30 metres. A la represa, aviat, un
penal sobre Polet, transformat
per Sergi José, va ser el 3-0. I
Polet, tancant una gran actuació, va fer el 4-0 anticipant-se
amb el cap a la sortida del porter
rival. Miquel Cervelló, tècnic de
l’Alcanar, destacava “el treball de
l’equip i l’eficàcia en la resolució
de les ocasions. Bona feina”. Blai,
del Pinell: “partit molt dolent del
Pinell. Vam donar massa facilitats. Resultat totalment just, davant d’un bon Alcanar”.

El Ginestar, amb dues victòries
seguides, es recupera. Diumenge va golejar el R Bítem (5-1).
Segons Guiu, del Ginestar: “partit d’entrada ben jugat pels dos
equips. Nosaltres vam tenir més
profunditat i ja al primer temps
vam gaudir d’ocasions. Amb ells
jugava un jugador de camp sota
els pals. El porter va arribar més
tard. Abans de la mitja part, va ser
important marcar dos gols. Ells
van fer de penal el 2-1 i semblava
que el partit es complicava. Però
l’equip va reaccionar i Marc Terrats va marcar el 3-1. Ja avançada la represa Carlos (hat-tric) va
fer el 4-1 i al final, Josep, el 5-1.
Partit correcte davant d’un R Bítem que té gent ràpida dalt i que
va intentar jugar sempre la pilota.
És per destacar”. Sisco Martí, del
R Bítem: “tot i començar sense
porter, l’equip va estar bé però
les errades ens van penalitzar. A
la represa, ja amb el porter, vam
seguir i vam tenir les nostres ocasions. Però ens va mancar eficàcia en els darrers metres. Ells, en
canvi, la van tenir i amb un tret de
falta ens van fer el 4-1. I, al final,
el 5-1. No vam merèixer la golejada tal com va anar el partit”.

S. Bàrbara i Rapitenca van empatar (2-2) en un partit igualat. Els
locals, aprofitant una indecisió visitant, es van avançar amb gol de
Callau. A la represa, el partit es va
obrir, amb opcions per als locals.
La Rapitenca va poder combinar
arran de l’empat que va venir per
una bona jugada per banda que
va culminar Regolf. Amb l’1-1, el
partit va tenir més fisures i els rapitencs, amb qualitat, van fabricar
una jugada que Regolf va definir
amb l’1-2. Però a darrera hora, un
golàs del local Vallés fou el 2-2.
Parra, del Santa, destacava “l’actitud dels jugadors. Van lluitar
fins el final, assolint en afegit un
empat que vam meréixer pel treball i les ocasions creades davant
d’una Rapitenca que ser un rival
molt competitiu”. Mario, de la
Rapitenca: “va ser un partit igualat i intens en el que a la represa
nosaltres vam millorar, amb més
control del joc i de la pilota. Vam
remuntar i vam tenir altres opcions com un gol anul.lat. Al final,
però, amb un gran gol, el Santa va
empatar. Felicitar els dos equips
pel partit. Seguirem treballant per
assolir millors resultats. L’equip
els mereix per la feina que fa”.

Després de 3 derrotes, el Godall
va tornar a guanyar. Va fer-ho
contra el Catalònia (2-1). Segons Robert, del Godall: “a la
primera meitat, el Godall va ser
superior, dominant les facetes
del joc, molt ben col.locat i amb
bona predisposició. Zohui va fer
l’1-0 i Passi, amb un tret des de
30 metres va marcar el 2-0, un
gran gol. El Cata va tenir una
ocasió amb una pilota que va
fregar el pal. A la represa ells van
apretar molt i Aleix, de falta, va
fer un golàs per l’escaire. Amb
el 2-1 es vam haver de defensar enrere però l’equip va estar
força bé i a la contra, ja al final,
Zouhi i Yassine van gaudir de
dues ocasions. Victòria important per la confiança. També és
important que recuperem jugadors”. Chema, del Catalònia: “al
primer temps no vam fer el que
havíem parlat. No vam defensar
amb la fermesa que requeria el
parit i el camp i vam fer concessions i regals que foren els gols
rebuts. A la represa vam millorar. Vam fer el que calia, defensant com corresponia, però
ja era tard, tot i marcar el 2-1 i
tenir opcions per empatar”.

EL BENISSANET
S’IMPULSA (4-3)

TRIOMF DEL XERTA,
CONTRA L’OLIMPIC

JESÚS CATALÒNIA I EBRE ESCOLA EMPATEN EL CD LA CAVA FITXA
EN EL DERBI DE FILIALS (1-1)
A MAXI (CANONJA)

El Benissanet va véncer la Fatarella (4-3). Ginés, del Benissanet:
“va ser un partit molt vistós i molt
esportiu, amb molta gent al camp
que va gaudir-ne. Sabíem de la
dificultat del partit. Vam sortir
molt posats i aviat Oriol va marcar l’1-0. Tot i que la Fatarella va
empatar, vam fer una molt bona
primera meitat, de les millors de
la lliga, jugant força bé. Vam crear
opcions i diversos córners i així va
venir el 2-1, de David. Abans del
descans, Pol va assistir a Ricard
que va establir el 3-1. A la represa
ells van sortir a posar-se dins del
partit. I ens van empatar. Amb el
3-3 hagués pogut passar de tot.
A poc del final, Pol va definir el
4-3”. Costa, de la Fatarella: “partit molt vistós, amb ocasions a les
porteries i alternatives. La primera
meitat va ser d’ells. El 3-1 al descans fou just. A la represa, nosaltres vam sortir amb més empenta, fent 2 gols en 5 minuts. Amb
el 3-3 hagués pogut guanyar un
equip o l’altre. Nosaltres vam fer 2
gols que a criteri de l’àrbitre eren
en fora de joc. I en la línia d’altres
partits, al final vam rebre un gol
que fou el 4-3. Tot i perdre, contents per la reacció de la represa”.

El Xerta va véncer 3-2 a l’Olímpic.
Des de Xerta: “vam sortir ben posats i amb ganes de ser protagonistes. Al minut 11 vam fer l’1-0.
Tret d’alguna contra del rival, la
primera part va ser totalment nostra però no vam ampliar l’avantatge. La segona es va iniciar amb
la mateixa tònica, arribades que
no vam materialitzar i poc a poc
el rival va entrar al partit i al 62 va
empatar. Els últims 25 minuts el
duel es va trencar amb possibilitats per als dos equips, però finalment vam ser nosaltres, qui amb
més encert ens vam endur els 3
punts. Resultat molt enganyós
ja que vam tenir força ocasions i
fins 4 pals”. Pedrola, de l’Olímpic:
“l’equip local va estar millor, però
la bona actuació de Pep, porter
que debutava, va mantindre viu
l’equip. Ens va costar adaptar-nos
al camp i no vam jugar amb la intensitat que el partit requeria. No
obstant, a la represa, en un bon
contraatac, vam empatar. Després
els locals van tornar a avançar-se.
Però vam refer-nos i vam marcar
el 2-2. Quan més anivellat estava
el partit, els locals van fer el 3-2
fruit d’una errada nostra defensiva. Ja no vam poder reaccionar”.

Catalònia i Ebre Escola van empatar en el derbi de filials (1-1).
Segons Pau Alegria, del Catalònia: “els 25 minuts inicials
van ser de domini nostre, amb
ocasions clares. Després el partit es va igualar i l’Ebre va tenir
algunes possibilitats, però no
massa clares. Abans del descans, arran d’una indecisió defensiva visitant, Aleix va aprofitar-la definint molt bé l’1-0. A la
represa, d’entrada, vam gaudir
de 3 ocasions per decidir. No
vam fer-les i qui perdona, ho
paga. Ens vam quedar amb deu
i l’Ebre es va crèixer, amb algunes opcions. Però nosaltres, tot
i estar en deu, vam fer contres
per matar el partit. No vam tenir
encert i vam acabar acusant-ho.
Ja al final, un penal innecessari,
va suposar l’1-1. Ens vam abocar i ells van tenir dues possibilitat per guanyar al final, amb un
travesser. O sigui, fou un partit
per poder-lo guanyar i al final
gairebé el perdem. Portem 9
jornades sense perdre però es
va trencar la dinàmica de sumar
de 3 en 3. Ara descansem i després afrontem partits complicats contra Masdenverge, Pinell

39
37
37
36
36
31
31
26
24
14
14
10
9
4

i Gandesa”.
Xavi Vaquer, de l’Ebre: “primera part equilibrada. No obstant,
vam tenir 2 ocasions clares. I
quan millor estàvem en tots
els aspectes, va arribar amb un
malentès nostre defensiu als 35’
que va acabar sent l’1-0. A la segona meitat, vam passar per una
fase d’uns 10 minuts en què no
vam estar dins del partit i els locals no ho van aprofitar quan
van tenir 2 bones ocasions per
marcar. A partir d’aquí, l’equip
es va refer, i amb canvis tàctics,
va tornar a agafar la iniciativa
del joc, creant ocasions. Ells es
van quedar amb 10 per expulsió
i també dir que en aquella fase
ens van anular un gol. Ja al 85,
arran d’una gran jugada del juvenil Oussama, es va produir el
penal que Adrià va transformar.
Amb l’1-1, en afegit, vam gaudir de 2 bones ocasions però
el porter local i el travesser van
impedir el que hagués estat l’12. Satisfet de l’equip, pel bon
treball fet”. L’Ebre Escola B rebrà
demà dissabte el Gandesa B, líder del grup.
El partit començarà a les 19 hores.

*El primer equip de la Cava incorpora a Maxi Alvarez (Canonja). Segons la direcció esportiva, la setmana vinent es podria fer oficial el
fitxatge d’un davanter ja pensant
ja en la lliga vinent.
*El partit de 4a Gandesa B-la Cava
B es va ajornar dissabte al matí. Va
ser llavors quan la Cava va contactar amb el Gandesa advertint que
no podia disposar de jugadors per
una gastroenteritis. El Gandesa va
acceptar la suspensió.
*Josep Vilanova va debutar amb
el Roquetenc en el seu retorn al
club i al futbol.
*L’Aldeana està darrera de poder
fitxar un central.
*La Fatarella només ha sumat 2
punts de 15. Malgrat això, es troba en la lluita per si hi ha ascens
compensat tot i que la dinàmica de l’Ascó fa estar alerta ara a
equips ebrencs de Segona. I això
podria afectar la possibilitat de
més ascensos de 4a.
*2 jugadors del Santa i el segon
mister han decidit no seguir. Tampoc segueix el porter Pau. El porter Joan Marc va debutar. L’exjugador Ximo Martí podria tornar al
club per ajudar a Parra.
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CD ALCANAR

JOAQUIN CELMA

EQUIP DE LA SETMANA

EQUIPS DE LA JORNADA. SEGONA

TERCERA
PADILLO
(J i Maria)

ROSALES
(Camarles)
DURAN
(Tortosa)
ERIC BRULL
(Perelló)
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LLEIXÀ
(La Sénia)

VALCÀRCEL
(Rapitenca)

YASSINE
(Godall)

CIRERA
(Ebre E)

JACK CID
(Aldeana)

VILARROYA
(R Bítem)
MARC
(Flix)

RICARD
(M Nova)
J RAMON
(Gandesa)
DAVID
(Amposta)

ÑOÑO
(Ascó)

JANI
(Olímpic)

FORÉS
(Rapitenca)

MARCOS
(la Cava)

SANTAELLA
(Ampolla)

PAU ANDREU
(Corbera)
NAIGUEL
(Rapitenca B)

PRIMERA I SEGONA EN OFF

TOP SECRET
· El jugador Naigel va deixar el
futbol als 18 anys per temes
laborals. Als 27 li va tornar el
cuquet de jugar, i va fer-ho a
l’Amposta B. Però va haver de
deixar-ho altre cop, llavors per
lesió. Dos anys parat. El seu
cosí és Cristian Regolf, jugador
de la Rapitenca B i mister d’un
aleví rapitenc. Li va dir a Naigel si volia ajudar-lo i ell va acceptar. I com si fos un conte,
Naigel li va preguntar si podia
entrenar amb el filial de la Rapitenca. I li van obrir les portes
i dissabte ja va jugar al camp
del Santa Bàrbara. Bonica història.
· M’arriba el rumor que el partit
Roda de Barà-Tortosa l’havia
de xiular un àrbitre de la Ràpita. Sorpresa: el van canviar.
¿Qui va pressionar? Llavors,
per aquesta regla de tres, ni un
àrbitre de Tortosa hauria xiular
a equips ebrencs.
· El míster del Sant Jaume,
Antón, em diu: “estic més fort
que mai, tinc mes moral que
l’Alcoià”. Potser un altre mister hagués tirat la tovallola.
Chapeau. Zero punts però ell

IVAN VALLÉS
(S Bàrbara)

és optimista i perseverant. Cal
destacar-ho.
· El jugador Sergi Bel no tenia
feeling amb el míster del R-Bítem. Dissabte va debutar amb
el Tortosa on està més valorat.
· L’àrbitre del partit Cambrils
U-Tortosa, de fa 3 jornades, es
rumoreja que ha d’estar unes
jornades sense xiular per la
seva actuació en aquest partit.
I un assistent, tota la temporada.
· No sé si a la Rapitenca mana
Hernan, la directiva o Zaera
però han de renovar al míster
Ramon. Fa pinya al vestidor, i
confia en la gent jove. Si no el
renoven, demano la dimissió
de Zaera.
· Un jugador amb futur: Mario
Bonfill, de Queretes, ara a l’Arnes. Contra el S Jaume va ser
titular. És un cadet amb projecció, ha estat pichichi de totes les categories i ara portava
24 dianes
· A Valls la passada lliga deixaven entrar gratuïtament al
camp fins els 22 anys. Ara fins
als 18. Gran idea. Cada vegada
hi ha més joves al camp.

Vestidor de la Sénia, després de la victòria a Móra la Nova (1-3).

· Com pateix el Tortosa per treure els tres punts. Però, fins ara,
els trau. Segon partit consecutiu per 1-0. Següents tres rivals
marcaran potser la destinació
de la lliga: Camarles, Canonja i
Gandesa. El pitxitxi Samu, que
portava 12 gols, ha causat baixa.
Va jugar a l’Ampolla, la temporada passada, on va marcar 14
dianes. Altres baixes en aquesta
campanya a l’equip de German:
Alejandro Domínguez (Canonja), Selu (Batea), Escoda (Aldeana) i Caballé (Amposta).
· Calendari per la Rapitenca en
les següents jornades: Ampolla, Pobla, La Sénia, Ulldecona,
Bonavista i Riudoms. Valcàrcel
ja porta 18 gols: fitxatge amortitzat. Dos partits consecutius

guanyant per l’equip de Ramon
amb 12 gols. I amb el seu lema
“creure i gaudir”. Li queden 6 partits
a casa i 5 fora.
· Des de Gandesa asseguren que
si són campions pugen. Jo tinc els
meus dubtes, però desitjo veure’ls
a 1a catalana. Possibilitats de quedar segons un 50%. Gumiel, l’ànima d’aquest equip, segueix lesionat. Rojas va estar a la banqueta.
Joan va ser tiular. Ho mereixia.
· L’Amposta té equip per donar més
de sí. Li falta punx. Totes les setmanes, el seu crac Carles Kader salva
l’equip. Joab és alta a l’Amposta. Va
estar al Perelló la lliga passada.
· La Sénia va trencar la mala ratxa.
No havia guanyat en la segona volta. Amb aquesta victòria ja gairebé
té garantida la permanència per

tercera campanya seguida. Va
guanyar a un Móra la Nova que
porta una mala ratxa de 7 jornades sense guanyar.
· El que és el futbol, l’Ampolla va
tenir una gran ratxa d’onze partits amb només una derrota i ara
cinc jornades sense guanyar. Se
salvarà però següents partits són
contra rivals complicats.
· Els equips més en forma de la
segona volta: Gandesa 13 punts,
Rapitenca i Tortosa 12, Perelló,
Riudoms i Amposta 10.
· A la jornada 22, de la passada
temporada, qui ocupava els llocs
més propers al descens, el 14è i
15è, tenien 24 i 23 punts (Vendrell i Vila-seca). En aquesta, la
Pobla en té 19. La salvació hauria
d’estar en 35 punts.

TERCERA I QUARTA EN OFF
· Aquest R-Bítem és una màquina. 9 partits guanyant: “circulen molt ràpid la pilota, ritme alt i juguen molt de cara
i per les bandes”, em diu un
mister de la categoria.
· Fitxatge amortitzat de Jack
Cid a l’Aldeana, dues setmanes en aquest equip i ja porta
3 gols. Aquest jugador pot ser
talismà per a l’ascens.
· Aquesta setmana, el Batea
es va acomiadar gairebé de
l’ascens. Només 6 punts en la
segona volta. R-Bítem, Aldeana i Olímpic, es disputaran la
lliga. Ull: propera jornada hi
ha partits complicats per als 4
del pòdium.
· Que difícil és guanyar al
camp de Jesus i Maria, únic

equip invicte a casa. Aquesta
setmana 10 jugadors de la casa
(5 juvenils) en els últims 20 minuts.
· Per segona temporada seguida, desil·lusió a La Cava. Tenia
possibilitats remotes però amb
l’empat a Flix ja es distancia. Cal
dir que mereixia guanyar però el
porter Marc Andreu va salvar el
Flix. La Cava va guanyar els primers cinc partits de lliga, però,
des de la jornada 6 a la 22, només sis triomfs. L’equip ara està
millorant, però és tard. Han hagut massa canvis. No obstant,
han de servir d’experiència i ja es
treballa per la temporada vinent.
· Corbera ressuscita. Set punts
de nou i 3 partits imbatut. Els
miracles existeixen. El tècnic

Joserra diu que està sent
qüestió de treball i de creure
amb el que es fa.
· Els millors equips segona
volta: R-Bítem i Aldeana 15
punts, Olimpic 12, la Cava 11
i Arnes 10.
· A Santa Bàrbara han hagut
les baixes de Xavi Pastor, Xavi
Arasa, Pau Prades i fa un mes
Mulet. Ernest, el segon mister,
també ha deixat l’equip.
· Un equip que haurà de fitxar molt poc per a la propera
temporada és l’Ebre Escola.
Per aquesta campanya ha fet
13 altes. Temporada propera,
l’objectiu serà més ambiciós.
· Alcanar, primeres 5 jornades
només una victòria. Ara en
porta 10 en 11 jornades.
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gastronomia

ARRÒS INTEGRAL AMB
HERBES AROMÀTIQUES
INGREDIENTS 4 PERSONES
• 320 g d’arròs integral
• Oli d’oliva verge extra
• Sal
• Branques de farigola
• Branques de romaní
• Branques d’estragó
• 2 l de brou de verdures
Per preparar 2 litres de brou de
verdures:
• 2 cebes de Figueres
• 2 pastanagues
• 2 branques d’api
• 1/4 de col
• 1 cabeça d’alls
El primer pas és preparar les verdures per fer-ne un brou. Comenceu per les cebes de Figueres, talleu-les a trossos. Després
continueu per la pastanaga. De
l’api, traieu-ne la part final i també
les primeres fulles verdes i talleu
el tronc a trossos petits. Continueu per la col i talleu-la a trossos. I
la cabeça d’all, amb la pell inclosa,
talleu-la per la meitat i afegiu-la a
la resta d’ingredients que heu tallat. Aboqueu tots els ingredients
en una olla amb aigua mineral,
que ho cobreixi tot, perquè cogui
junt durant mitja hora.
Per al sofregit
• 1 pebrot vermell
• 1 pebrot verd
• 1 albergínia

• 1 carbassó
• 2 pastanagues
• 2 cebes de Figueres
• Tomàquet sofregit
• Branques de farigola i de romaní
Mentre el brou va coent, prepareu
el sofregit. Peleu les cebes de Figueres i talleu-les per la meitat per
fer-ne trossos petits. Després peleu les pastanagues i feu-ne trossos petits. Continueu pel carbassó.
Sense treure’n la pell, talleu-lo en
daus petits. L’albergínia, traieu-ne
la punta i la part final. Feu-ne làmines per acabar-les convertint
en daus petits. I encara faltaran el
pebrot vermell i el verd, que també heu de tallar a daus després
d’haver-ne tret el nervi interior. A
l’hora de coure-ho, primer sofregiu la ceba, després els pebrots, la
pastanaga i l’albergínia, i finalment

el carbassó. I quan estigui tot ben
sofregit, aboqueu-hi el tomàquet. L’ordre dels ingredients és
important, perquè cada verdura
té un temps de cocció diferent.
Poseu-hi també un polsim de sal.
Per fer l’arròs
Un cop fet el sofregit, tireu-hi
l’arròs. La mida per persona és de
80 grams d’arròs. Barregeu l’arròs
amb el sofregit i a continuació
aboqueu-hi el brou bullent. Per
cada 80 grams d’arròs hi ha d’haver mig litre de brou. Calculeu
ben bé una mitja hora de cocció,
que és el temps perquè es cogui
l’arròs integral. Quan l’arròs hagi
absorbit l’aigua, traieu-lo del foc i
poseu-hi per sobre fulles d’estragó, romaní i farigola. Si us agrada,
poseu-hi també cullerades d’allioli per sobre. Bon profit!

serveis
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I M M O B I L I À R I A

GANGA

ES LLOGA

/ /

R E L A X

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

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

645 888 266
PER
JUBILACIÓ

S E R V E I S

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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TEL. 615 24 66 99

www.florestajardineria.com

PERRUQUERIA
ZONA TORTOSA
PLE RENDIMENT
SENSE TRASPÀS.

645 888 266

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

florestajardi@hotmail.es

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

VOLS ANUNCIAR-TE?

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

Aquest és el teu
espai privilegiat de publicitat

Tel. 609 375 465

bessons

cranc

02/05 al 21/06

22/06 al 23/07

977 279 290
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
lleó

24/07 al 23/08

verge

24/08 al 23/09

Secció patrocinada per:

Hi ha una bona connexió entre el que
vols assolir i els teus
valors més íntims.
Penses en algú del
passat i és possible
que cerquis la manera de posar-t’hi en
contacte.

El futur et pot
preocupar una mica
i cerques la forma
de deixar-lo ben
lligat. Amb Mercuri
retrògrad a Casa XI,
una amistat, de qui
fa temps no en saps
res, pot retornar.

Professionalment
pots trobar-te que
has de recórrer a
vells contactes per
poder avançar o assolir algun objectiu.
Et preocupa l’economia i pots establir un
pla d’estalvi.

Possible projecte
en comú amb la
parella, com ara
més compromís o la
compra d’un habitatge. Establiment de
bases d’una societat
o col·laboració, per
defensar la teva part.

Si et deuen diners
i havies reclamat
sense resultats, pots
tornar a provar-ho.
Pors del passat,
poden ressorgir. Assistir a algun tipus de
teràpia pot resultar
alliberador.

Algú es pot fer
enrere amb el que
t’havia promès. Cerca
d’altres opcions, ja
que pot ser l’oportunitat per una opció
millor. Si algú t’atrau,
podries donar tu el
primer pas.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

Oportunitat al sector
afectiu. Algú amb qui
vas tenir una relació,
pot tornar amb el
trànsit de Mercuri
retrògrad. Amb Mart
a Casa III, t’expresses de forma més
espontània.

Amb Mart per Casa
II, els assumptes relatius a l’economia
poden robar-te molt
de temps i energia.
Retorn a les arrels o
trobades familiars.
Possible canvi de
residència.

Entre els missatges
rebuts, pots trobar
informació important connectada al
passat però que és
molt útil de cara al
futur. Et sents renovat i ningú pot parar
el teu ímpetu.

Es poden donar
unes despeses
imprevistes o amb
les que ja no hi contaves. Pots mostrar
interès a millorar la
teva dieta, sigui per
salut o per conviccions personals.

Et pots mostrar
més reservat i amb
ganes d’expressar
el que sents de manera subtil, artística
o poètica. El sector
de l’amistat s’activa
i pots tenir l’agenda ben plena.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
Els trànsits marquen
un final d’etapa en
la relació de parella
i això pot indicar
canvis. Si tens fills,
hi ha un tema de
conversa pendent
que sembla que ja
s’ha d’atendre.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

112
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a l’última

LA RÀPITA ACOLLIRÀ EL 14 DE MARÇ
UNA DIADA D’ACTIVITATS I CONCERTS PER
‘UN EBRE SOLIDARI CONTRA LA REPRESSIÓ’
E

l proper dissabte 14
de març es celebrarà a
la plaça de l’U d’octubre
de la Ràpita una jornada
antirepressiva i solidària
per recaptar fons per a la
Caixa de Solidaritat, que
canalitza la voluntat de
solidaritat de la nostra
societat per donar suport a
les víctimes de la repressió
política, i permet fer front
a les despeses jurídiques
i/o responsabilitats
econòmiques que reben
persones físiques com a
conseqüència d’actuacions
emmarcades en el procés
cap a la independència.
La Federació de l’Ebre d’Esquerra aquesta mateixa setmana va expressar la seva solidaritat i suport cap al diputat
Lluís Salvadó després que el
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya l’hagi processat
pels delictes de desobediència, prevaricació, malversació i
revelació de secrets per la seva
participació en l’organització
de l’1 d’octubre i li hagi imposat una fiança de responsabilitat civil de 1.635.000 €.
A la mateixa roda de premsa es
va fer saber que el partit estava preparant diferents actes i
activitats per ajudar a omplir la
Caixa de Solidaritat, i es per això
que l’alcalde de la Ràpita Josep

Caparrós ha anunciat que el dissabte 14 de març es realitzarà la
diada “L’Ebre, solidari contra la
repressió”; amb activitats i actuacions musicals diverses.
De moment, i a l’espera de sumar més activitats i actuacions,
la jornada començarà a les 12
hores del migdia amb un vermut solidari, i seguirà, a partir
de les 17 hores, amb un concert

que a hores d’ara ja té confirmada la presència dels següents
músics i grups: Pepet i Marieta,
Miquel del Roig, La Soul Machine, Rampaire, Elma, La Moto
del Monaguillo, los Buitres i
Eduard Sanchiz. El cartell d’actuacions encara està obert. Tots
els diners recaptats durant la
Diada es destinaran a la Caixa
de Solidaritat.

JORNADA ANTIREPRESIVA I SOLIDÀRIA
PER RECAPTAR FONS PER A
LA CAIXA DE SOLIDARITAT

