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Estat d’alerta

P

revenció màxima a les Terres de l’Ebre que, fins al moment, resisteixen el Coronavirus. Equipaments
i centres educatius tancats i activitats de tota mena suspeses, protocols de seguretat per
contrarestar l’expansió del virus. Plana 3
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial.
Els articles d’opinió expressen
els criteris de qui els signa
i el diari no els fa seus.

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

www.mesebre.cat
dins l’apartat: opinió

Bomba d’Estat:
Joan Carles I enlaira la #Marca España
A

questa passada setmana
el diari suís, La Tribune
de Genève, va desvelar lo que
a „sotto voce“ s‘ha comentat
durant anys, i és que el rei
emèrit, presumptament,
amaga una fortuna d‘uns 100
milions de dollars a Ginebra,
Suïssa.
La Tribune, el prestigiós diari
suís fundat el 1879 i considerat
el mitjà de referència a Ginebra,
detalla com el 8 d’abril de 2008,
quan Espanya estava en plena
crisi”, el Borbó rebia un regal
força sospitós per part del rei
d’Aràbia Saudita, Abdullah: 100
milions de dòlars! L’article posa
en relleu que aquesta operació
deixa dubtes de si es va tractar
d’un regal o de corrupció, lo que
ha provocat una investigació per
part d’Yves Bertossa, l’incorruptible fiscal i un dels professionals
de major prestigi de la Fiscalia
de Ginebra, que per fi examinarà amb lupa, paper a paper, tots
els documents bancaris per les
sospites que pogués constituir

TERCERA EDICIÓ
DE RÀPITA
POÈTICA
Tot va néixer com una
aposta entre els membres
fundadors de l’associació
rapitenca Mar de Fora: per
què el dia mundial de la
poesia ha de celebrar-se
un sol dia? per què no podem celebrar tres dies de
poesia? Dos anys després
Ràpita Poètica arriba a la

blanqueig de capitals. El diari
afegeix que Joan Carles va anar
retirant diners d’aquest compte
fins que el 2012, la major part
del que quedava, uns 65 milions
d’euros, els va donar a Corinna
Zu-Sayn Wittgeinstein, examant
del monarca. A més, emfatitza
que Joan Carles I, llavors Cap
d’Estat a Espanya, no va transferir aquesta suma a Hisenda
(com a mínim, 50 milions d’euros), sinó que va ser ingressada

seva tercera edició, i manté
els seus tres dies de programació. Això sí, ampliant
els seus horitzons al cinema
(Jim Jarmush), a la música
(DeMatíMañana, Fabio
Vega i els homes tranquils i
Lluc Carles)… sense oblidar
mai a poetes i escriptors:
Pere Rovira, Valer Gisbert, Jon Gras, Montserrat
Espallargas, Mariola Nos o
Ramón Obiol.
AJORNAT FINS NOVA DATA

en un compte en el Banc Privat
Mirabaud, a nom de la fundació
Lucum, una entitat panamenya
de la qual sembla que l’avui Rei
emèrit, és l’únic beneficiari. La
resolució serà complicada perquè els fets són antics i el 2023,
com a màxim, quedaran prescrits, és a dir massa antics per
ser jutjats. A més de la immunitat que la funció de monarca
li va conferir entre el 2008 i el
2012, període durant el qual va

ACTES AJORNATS

estar en possessió dels 100 milions de dòlars. I, sobretot, pot ser
difícil demostrar la naturalesa
corrupta dels 100 milions pagats
a Juan Carlos, ja que L’Aràbia
Saudita no es coneix precisament com a país cooperatiu en
aquest tipus d’expedients, i també perquè la justícia espanyola
sol protegir a la Casa Reial amb
el silenci.
Recordeu l’eslògan: “Hacienda
somos Todos”?

en portada
MÉS
NOTÍCIES
DOS NOUS
AFECTATS
ELEVEN
A SET ELS
POSITIUS PER
CORONAVIRUS A
LA DEMARCACIÓ
DE TARRAGONA
Un veí de Torredembarra de
26 anys, i una veïna de Sitges de 79 anys i nacionalitat
russa que està ingressada
a l’hospital del Vendrell,
eleven fins a set els casos
positius per coronavirus a la
demarcació de Tarragona.
Segons informa el Departament de Salut, l’afectat
de Torredembarra presenta
símptomes lleus i està en
aïllament domiciliari. El
noi té el metge assignat al
Vendrell i es fa un control de
la seva cadena de contactes,
però encara no s’ha detallat
l’origen del seu contagi. De
la seva banda, la dona de 79
anys presenta símptomes
que han requerit ingrés
hospitalari al Vendrell, però
evoluciona bé, segons Salut.
En el seu cas, com que viu a
Sitges l’estudi de contactes
s’ha derivat a la Regió Sanitària Costa de Ponent.
Els altres cinc casos confirmats a la demarcació
continuen estables i també
en aïllament domiciliari.
Es tracta d’una dona de
79 anys i la seva filla de
46, totes dues residents
a Vilafortuny, a Cambrils;
d’una dona de 60 anys i el
seu marit de 54, residents a
Salou, i d’una veïna del Vendrell de 39 anys. Per tant,
en el moment del nostre
tancament són 7 els casos
a la provincia, cap, fins ara,
a les Terres de l’Ebre, on és
cert que s’estan analitzant
casos amb simptomes però,
de moment, cap confirmat.
La situació, no obstant, és
preventiva. Les compres als
súpermercats han estat molt
més àmplies en les darreres
hores davant de l’alerta
existent per la pandèmia del
Coronavirus.
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POLÍTICA
El Govern tanca a partir d’avui totes les
escoles, instituts i universitats
E

l Govern tanca a partir
d’avui divendres totes les
escoles, instituts i universitats
de Catalunya.
Es tracta d’una mesura que s’estava estudiant i que finalment
es va decidir adoptar per frenar
la transmissió del coronavirus.
Catalunya segueix així l’exemple de la Comunitat de Madrid i
d’Euskadi. El Ministeri de Sanitat
ha xifrat en 260 els casos positius
a Catalunya.
El president de la Generalitat,
Quim Torra, va confirmar ahir
que ordenava el tancament d’escoles, instituts i universitats a
partir d’avui divendres i amb una
durada d’almenys 14 dies. La

consellera de Salut, Alba Vergés,
va puntualitzar que no hi ha cap
ordre de confinament dels infants a casa, sinó que el que es
vol és “baixar el ritme” i “reduir la
mobilitat” de la població.
“Els infants poden anar als parcs,
però segur que ja hi aniran d’una
manera molt diferent i, per
exemple, quan tornin a casa es
rentaran les mans, que és la millor manera d’evitar contagis”, va
explicar. Una altra de les recomanacions en què es va insistir és la
d’evitar aglomeracions i per això
ja es van suspendre les activitats
amb més d’un miler de persones
i la limitació a un terç de l’aforament en els altres casos.

El president de la Generalitat, Quim Torra, en la roda de premsa d’ahir (ACN).

SALUT
Prevenció màxima a les Terres de l’Ebre que,
fins al moment, resisteixen a la pandèmia
A

juntaments ebrencs han
constituït la Comissió
de Seguiment de l’epidèmia
de coronavirus (COVID-19)
i, a partir d’aquí, han pres
decisions amb tancaments
dels equipaments municipals
de tipus cultural, esportiu,
associatiu i educatiu (afegintse als centres educatius
públics i concertats tancats
per ordre de la Generalitat de
Catalunya).
A més, s’han suspés activitats
previstes en les dues properes
setmanes per evitar un possible
contagi del virus. En el moment

del nostre tancament, en cap
de les quatre comarques de les
Terres de l’Ebre s’ha detectat un
cas positiu de Covid-19. És cert
que s’estan analitzant casos amb
simptomes però que no s’han
confirmat fins al moment. De fet,
aquesta situació ve passant les
darreres setmanes, quan es posen en marxa els protocols d’actuació.
De totes formes, que no hi hagi
cap fins ara no equival a que el
territori sigui immune d’infectar-se en les pròximes hores o
dies, ja que la consellera del Departament de Salut, Alba Vergés,

REDUIR A UN TERÇ
LA CAPACITAT DEL
TRANSPORT PÚBLIC
COL·LECTIU

de Govern extraordinari. Així ho
ha explicat el conseller d’Interior, Miquel Buch, acompanyat
del president Quim Torra, i de la
consellera de Salut, Alba Vergés,
en roda de premsa, on també
s’ha anunciat l’activació la fase
d’emergència 1 del pla Procicat
per malalties emergents. Buch
ha demanat també una major
flexibilització en els torns de
treball i que s’opti per altres fórmules, com el teletreball.

La Generalitat proposa reduir a
un terç la capacitat del transport públic col·lectiu per evitar
la propagació del coronavirus,
una mesura que s’havia d’aprovar ahir al vespre en un Consell

va anunciar que la situació a Catalunya està sota control però
que els casos encara van en augment. Tota prevenció és poca i

s’aconsella seguir les recomanacions. Hi ha consciència de la
situació d’excepció que es viu. I
les conseqüències que té.
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MÉS
NOTÍCIES
EL BISBAT MANTÉ
LES MISSES I
LES ESGLÉSIES
OBERTES
El bisbe de Tortosa, Enric
Benavent, ha emès un decret
amb el qual es manté la
celebració de les misses a
les parròquies de la diòcesi i
recordant que les esglésies
han de continuar obertes
en l’horari habitual malgrat
l’expansió del coronavirus.
Benavent demana als capellans que tinguin “especial
cura en l’assistència espiritual dels malalts” i ha enumerat diverses recomanacions
en el culte, la litúrgia i altres
activitats per evitar possibles
contagis. Principalment, la
retirada de l’aigua beneïda
de les piles, la neteja dels
espais de culte, el rentat de
mans abans de la litúrgia per
part dels sacerdots, suprimir
el gest de donar-se la pau,
evitar el contacte físic amb
les imatges religiosos o donar
la comunió a la mà “i no a la
boca”.

ES POSPOSA
EL FÒRUM
ECONÒMIC
Entre els actes ajornats,
destaca el Fòrum Econòmic
Terres de l’Ebre. El certamen
s’havia de celebrar avui
divendres i s’aplaça per quan
la situació epidemiològica
al país estigui normalitzada.
També s’ajorna la recreació
del Setge de Tortosa de 1708,
a càrrec dels Miquelets; el
Tortosa Irish English Festival;
el festival de cinema turístic
Terres Festival; les activitats
matemàtiques organitzades per l’institut Dertosa
amb motiu del Dia Pi; la
prova esportiva EduBítem;
una trobada de dolçainers
organitzada per la Colla
de Gaiters l’Aguilot, o una
calçotada popular aquest cap
de setmana als Reguers. Així
mateix, els actes relacionats
amb el lliurament dels premis
Federico Mayor Zaragoza
també s’han suspés.

tortosa

SALUT
L’Ajuntament tanca els equipaments municipals
per contindre l’expansió del coronavirus
L

a comissió de seguiment
ha establit el tancament
de tots els equipaments
municipals a partir de demà
divendres, i durant almenys
15 dies.
Per aquest motiu, durant
aquest temps es tancaran a
la ciutadania tots els equipaments esportius. Durant
aquest temps, el personal laboral i funcionaris municipals
seguiran treballant de manera
interna, per bé que alguns serveis preveuen organitzar torns
per mantindre la prevenció de
contagi entre els treballadors
que pogués comportar no
poder prestar el servei en cas

contrari. Els punts d’atenció
a la ciutadania, com el SAC a
l’Ajuntament, mantindran l’activitat tot i que es fa una crida
a fer només les gestions que
siguen imprescindibles i inajornables. L’Ajuntament ha fet
arribar la recomanació a les
associacions de veïns, així com
a la Federació d’Entitats Socials
de les Terres de l’Ebre, perquè
aturen les activitats previstes
durant els pròxims dies, que
en alguns casos ja han començat a aplicar. Pel que fa a les
activitats lúdiques i culturals,
queden ajornades totes les
previstes al teatre auditori Felip
Pedrell: el concert de la Tor-

tosa Big Band, l’obra de teatre
de l’Escola Municipal de Teatre
‘Our Future’, aquest diumenge
dins del Tortosa Irish English
Festival; la projecció del docu-

mental ‘Cachada’; l’espectacle
familiar ‘Kàtia’, o l’espectacle
‘10 anys’. Tampoc es podrà
representar l’obra ‘Cobertura’,
prevista per divendres 20.

POLÍTICA
Polèmica per no facilitar informació municipal a
un periodista: “fou un error administratiu”
E

ls grups de Movem i la CUP a
l’Ajuntament de Tortosa han
forçat la convocatòria d’un ple
extraordinari, sobre la polèmica
que ha generat l’expedient
sancionador de la Comissió de
Garantia del Dret d’Accés a la
Informació Pública (GAIP) “per
no facilitar informació sobre
les subvencions dels grups
municipals a un periodista”.
Segons ACN, els regidors dels
grups a l’oposició no creuen
les explicacions de l’alcaldessa,
Meritxell Roigé, segons la qual un
“error administratiu” va confondre
dos peticions similars. L’acusen de
desoir la GAIP, mentir i volen que

el ple la reprovi. La directora de
l’organisme va enviar una carta a
l’alcaldessa l’11 de febrer advertint-la de l’obertura imminent de
l’expedient. Roigé justificava dilluns, en declaracions a la premsa,
que les dues peticions d’informació al respecte de les factures justificatives de les subvencions municipals havien arribat, entre abril
i maig, a l’Ajuntament de Tortosa,
“amb pocs dies de diferència”. Una
era del partit Ciutadans de Tortosa
i l’altra d’un periodista. “Un error
administratiu intern” hauria confós
les dos peticions com si fos la mateixa i s’arxivava al consistori “dins
del mateix expedient”. L’oposició

INSTAL·LACIÓ DE
LES DOS PRIMERES
ENTITATS
CULTURALS A LES
ANTIGUES NAUS DE
L’EMPRESA INDO

mençat la seua activitat com a
espai sociocultural.
Des que l’Ajuntament de Tortosa va adquirir-ne la propietat al
2018, el personal tècnic de la
brigada municipal ha anat fent
tasques d’adequació d’alguns
dels espais per fer possible l’activitat de diverses entitats. En
aquest moment ja se n’han instal·lat dos: la Colla Castellera de
Tortosa i la Colla de Diables Lo
Golafre.

L’edifici que ocupava a Ferreries l’antiga INDO, dedicada a la
fabricació d’ulleres, ja ha co-

considera que Roigé no pot parlar
d’errada administrativa quan els
errors han estat múltiples i “l’alcaldessa només va reaccionar davant l’amenaça del periodista de
publicar la informació que s’havia
estat amagant” i que, entre d’altres
aspectes, “constatava que les factures per justificar les subvencions
del grup municipal del PDeCAT,
avalades finalment per la intervenció, s’havien destinat a la gestió de
les xarxes socials per part d’un familiar de l’alcaldessa que regenta
un negoci de mobles i interiorisme”. L’alcaldessa va adduir que no
tenia constància de l’acord de la
GAIP, que l’error el van conèixer

el passat dijous i que va ser llavors
quan es va atendre el periodista,
es van excusar per l’errada i se li
va trametre la informació sobre les
factures que reclamava. També es
va comunicar a la GAIP la situació.
“Des de l’Ajuntament tenim present que alguna cosa ha fallat”.

amposta
MÉS
SUSPENSIONS
L’Ajuntament d’Amposta ha
suspés tota activitat que no
sigui lectiva o curricular, que
es faci fora del centre i que
impliqui professorat, personal no docent o alumnat de
diversos centres Simultàniament. S’han suspès les activitats en què estava previst
que hi participessin alumnes
de diversos centres. En concret, la plantada de l’arbre,
prevista per al 17 de març, el
Dia de la Poesia, prevista per
al 21 de març, el Fòrum Jove,
previst del 25 al 27 de març, i
el Saló de la Infància, previst
del 4 al 9 d’abril.

ZONA BLAVA
La zona blava ja es pot pagar
a través del telèfon mòbil.
L’app ElParking permet
pagar només pel temps real
d’estacionament i també es
pot fer servir al pàrquing de
la plaça del Mercat d’Amposta.

PROJECTE EMMA
Els responsables del projecte Emma, la campanya de
mecenatge per investigar el
càncer de mama a l’Ebre, ja
han rebut les primeres donacions i els primers oferiments
per col·laborar en l’organització benèfics per a recaptar
fons. Aquesta setmana
s’ha afegit Móra d’Ebre per
recolzar el projecte. Segons
l’alcalde Joan Piñol, “ens hem
ofert per tal que la recaptació
d’alguna de les activitats
que duem a terme sigui a
favor del projecte. Segons
dades que ens han aportat, el
36,2% dels càncers corresponen a càncer de mama,
de forma que cal focalitzar
esforços en la investigació”. A
més “que dins dels objectius
del projecte estigui la retenció de talent investigador del
territori, és un punt a favor
per qualsevol projecte que es
desenvolupi”.
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MESURES GENERALS
Es tanquen centres educatius i instal·lacions
esportives des d’avui i durant 15 dies
S

eguint les indicacions
de la Generalitat de
Catalunya, que ha activitat
la fase d’emergència 1 del
pla PROCICAT, l’Ajuntament
d’Amposta, com d’altres del
territori, ha anunciat que des
d’avui divendres 13 de març i
durant un període mínim de 15
dies, romandran tancats tots
els centres educatius públics i
concertats de la ciutat, el centre
d’EUSES, les dues llars d’infants
municipals (la Gruneta i la
Sequieta), Esardi, la Unitat
d’Escolarització Compartida
(UEC), i tots els equipaments
esportius municipals (piscina
i gimnàs municipal, estadi

municipal, Club Nàutic, la sala
d’esgrima, la pista d’atletisme,
pavellons poliesportius...)..
Quant a l’Espai Famílies, es restringirà l’activitat i només es faran
atencions personalitzades.
També s’ha decidit suspendre el
mercat ambulant dels dimarts
durant un mínim de 15 dies. I les
Juntes dels casals Ruiz Salgado i
l’Esplai la Caixa han decidit tancar fins el dia 27 de març. Quant
a les activitats públiques previstes queden ajornades (a l’espera
de nova data quan es regularitzi
la situació), les següents activitats: Avui divendres 13. Club de
lectura per a pares i mares de
la Biblioteca. Dissabte 14. XXII

3 DETINGUTS

Jornades pedagògico-musicals,
Jornada de literatura infantil,
Teatre familiar la Xarxa: Baobab,
Concert In vivo i Fira del vehicle

d’ocasió. També s’ha suspés el
taller-projecte de ciència ciutada:
seguiment de la brossa flotant pel
riu Ebre.

FESTIVAL SOLIDARI

Operatiu policial contra Miki Núñez, Itaca Band i
el tràfic de drogues
Gertrudis, a Lo Riu Sona

T

res persones, dos homes
i una dona, han estat
detingudes aquest dimecres
a la tarda en el marc d’un
operatiu policial conjunt de
la Policia Local d’Amposta i
els Mossos d’Esquadra contra
el Tràfic de Drogues.

AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE

La policia ha actuat contra el
que considera un punt de venda d’estupefaents al municipi,
concretament al carrer Cànovas. Els tres detinguts passaren
ahir dijous a disposició judicial,
segons han informat fonts del
consistori ampostí.

E

l televisiu Miki Núñez
serà el cap de cartell de
la tercera edició Lo Riu Sona,
que tindrà lloc a Amposta el
pròxim 30 de maig.
Itaca Band, Gertrudis o Roba
Estesa seran altres noms destacats del festival, al costat d’Arc

						

de Triomf, Elma o Guaiana. El
certamen obrirà enguany les
portes del recinte exterior del
pavelló firal a les 17h amb l’objectiu d’atreure un públic més
familiar. Es destinaran 2.500
euros per ajudar un projecte liderat per Creu Roja.

ANUNCI: 9/3/2020

El Ple de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, en sessió de data 27 de febrer de 2020, va aprovar inicialment la “Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de
Móra d’Ebre per la regulació dels usos de gasolinera i serveis auxiliars”. Aprovació que se sotmet a informació pública pel termini d’un mes durant el qual es
poden presentar les al·legacions que es considerin adients, en compliment del que disposa l’article 85.4 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme.
L’expedient es pot consultar a les oficines de l’Ajuntament tots els dies, de les 10 a les 14 hores, i al web municipal.						
					
										
L’Alcalde-President.
																Joan Piñol i Mora
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MÉS
NOTÍCIES
EL CENTRE
ESPORTIU
DEL DELTA
CELEBRARÀ EL
SEU ANIVERSARI
El govern municipal ha
presentat els actes que
commemoraran el primer
any d’obertura del Centre
Esportiu del Delta. Les activitats es realitzaran durant
el cap de setmana del 28 i
29 de març i, a banda de dos
dies de portes obertes on la
ciutadania podrà gaudir de
les instal·lacions de manera
gratuïta, també es realitzaran
diferents classes obertes de
ioga, ciclo indoor, zumba,
pilates, etc.

CALENDARI
DE CURSOS DE
FORMACIÓ
L’Ajuntament de Deltebre,
conjuntament amb IDFO
i UGT, han iniciat el cicle
dels cursos de formació per
aquest any 2020. En total, al
llarg de l’any es realitzaran
sis cursos de diferents disciplines que estan dirigits a les
persones que estan en actiu
i que volen aprofundir en
diferents coneixements, però
també a la gent que està en
situació d’atur.

PREMI LITERARI
I CONCURS DE
FOTOGRAFIA
Deltebre ha donat a conèixer
els guanyadors del 24è premi
literari Terra de Fang i del
20è concurs de Fotografia
Paisatgística de les Terres de
l’Ebre, aquest últim organitzat conjuntament amb
l’Ajuntament de l’Ametlla
de Mar, en un acte celebrat
aquest dissabte a la tarda
al Centre Fluvial del Delta.
Els dos premis es segueixen
consolidant i presenten una
gran participació. Així, entre
els dos guardons s’han lliurat
més de 315 obres de 141
autors diferents.

baix ebre

DELTEBRE
La Plaça de les Dones reivindica la contribució
de la dona de Deltebre i del Delta de l’Ebre
E

l Dia Internacional de les
Dones va ser el dia escollit
per part de l’Ajuntament de
Deltebre per inaugurar la
Plaça de les Dones.
Una plaça que neix des del consens de les entitats de dones del
municipi i amb la finalitat, tal
com va detallar l’alcalde, Lluís
Soler, de “dignificar una de les
entrades principals del municipi des dels valors de la igualtat
i posant en relleu el paper essencial que ha tingut la dona de
Deltebre i del Delta de l’Ebre per
entendre el desenvolupament
de la nostra societat i del nostre
territori”. Més enllà de la pròpia
plaça, també es van descobrir

les escultures hiperrealistes “Dones de Fang”, la quals formen
part de la plaça, i esdevenen un
“reconeixement a les Dones del
Delta de l’Ebre per tota una vida
de supervivència, de lluita, d’experiència i de força en un món
masculinitzat”, tal com va explicar l’escultora Cristina Jobs en el
marc de la presentació de les figures. L’acte d’inauguració també va servir per homenatjar a la
dona més gran de Deltebre, Teresa Casanova, la qual ha complert recentment 99 anys, i a les
tres més joves, tres nadons nascuts aquest mes de febrer: Isis
Cabrera, Iratxe Cortés i Irina Alexandra. A banda, les entitats de

dones del municipi també van
dirigir unes paraules al públic assistent. En la inauguració també

hi ha participat la coordinadora
territorial de l’Institut Català de
les Dones Carme Valls.

L’AMPOLLA
Arranquen i roben un caixer automàtic amb
l’ajuda d’un camió sostret abans a Deltebre
U

ns lladres han arrancat i
robat el caixer automàtic
d’una entitat bancària de
l’Ampolla, aquest dimecres a
la matinada.
Els atracadors haurien fet servir
un camió ploma, que també ha
desaparegut la nit passada d’un
taller de reparació i manteniment de vehicles de Deltebre.
De dins de l’oficina bancària,
els lladres no s’han endut res.
Abans del robatori, també s’han
assegurat que no se’ls pogués
perseguir i han punxat les rodes
d’un vehicle de la Policia Local
de l’Ampolla i de dos cotxes

DESMANTELLADA
UNA PLANTACIÓ DE
MARIHUANA EN UNA
NAU A L’AMETLLA
Els Mossos d’Esquadra han
desmantellat una important
plantació de marihuana indoor
en una nau a l’Ametlla de Mar, i
han detingut dos homes com a
presumptes autors dels delictes

més, que eren els vehicles particulars dels agents.

Els Mossos han confirmat el robatori sense donar més detalls

perquè la investigació segueix
oberta. (ACN)

de salut pública i defraudació de
fluid elèctric. La policia va tenir
coneixement que ambdós detinguts havien llogat una nau per
estacionar-hi camions, però que
en realitat l’estarien utilitzant per
al cultiu de marihuana. De fet,
s’hi desprenia una forta olor i hi
havia molt trànsit de furgonetes.
Els agents van fer una entrada a
la nau localitzant un total de 860
plantes en fase de creixement,
així com làmpades, ventiladors,

filtres, aparells d’aire condicionat, transformadors elèctrics i
altres elements necessaris per
al seu cultiu. La marihuana in-

tervinguda, entre les plantes i
els cabdells assecats, tindria un
valor en el mercat il·legal d’uns
200.000 euros.

publicitat
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MÉS
NOTÍCIES
PAÜLS
L’Ajuntament de Paüls ha intensificat la feina les darreres
setmanes per pal·liar els danys
ocasionats pel temporal Glòria
al municipi, que va afectar
principalment la xarxa de
camins rurals, murs i un tram
de carrer i que han estat valorats amb un cost de 130.000
euros. Concretament, s’ha dut
a terme una
inversió de 75.000 euros.
“Hem fet un esforç important
i ja hem realitzat actuacions per restablir el màxim
possible la normalitat, però
fins que no disposem de les
resolucions de les subvencions per part de les administracions supramunicipals no
podrem continuar actuant”,
ha manifestat l’alcalde de
Paüls, Enric Adell.

BENIFALLET
L’Ajuntament va fer una reunió, al Centre d’Interpretació,
per informar de com es farà
el “servei de recollida porta
a porta”, que començarà el
proper 16 de març.

JESUS
Dimecres dia 11 es van iniciar
els treballs de reparació al
Camí Barranc de les Bruixes.
S’ha anat informant de les
restriccions de circulació fins
que acabe l’obra. “Circuleu
amb precaució i disculpeu les
molèsties”.

L’AMETLLA
El Centre Excursionista Azimut té previst celebrar aquest
diumenge una nova jornada
de treball en una de les
zones del sender de la costa
GR-92 afectades pel temporal
Glòria, en el tram comprès
entre l’Ametlla i l’Ampolla. En
concret, s’actuarà a la zona
de la cala de les Ampolles,
a la part nord del terme. El
president del Centre Excursionista, Agustí Pallarès, apunta
que paral·lelament a aquestes
accions voluntàries, els socis
segueixen fent més accions.

L’ALDEA
Canvi d’ubicació de la
Festa de l’Esport
A

quest dissabte 14 de març
arriba la XVI Festa de
l’Esport Aldeà, una festa que
enguany canvia de dia i hora
i deixa la franja nocturna , per
realitzar-se en dissabte i a les
19 h.
Aquesta festa, que dotarà de
premis i guardons per reconèixer la trajectòria d’esportistes,
entitats, clubs, col·laboradors
i equips tècnics del poble de
l’Aldea, es realitzarà finalment a
l’exterior, darrera l’Ajuntament i
amb assistència per interessats
i famílies. Així mateix, l’Ajuntament, seguint les recomanacions del Govern de la Generalitat i, a efecte de realitzar

mesures de prevenció amb la
finalitat de contribuir a la contenció del CoronaVirus, també
ha informat que la recollida de
deixalles i abocaments, per un
Delta Net, de diumenge 15 de
març, queda suspesa pel Parc
Natural.
D’altra banda, la Diada de l’Arròs Col i Fesols del 22 de març
queda suspesa.
A partir del dilluns dia 16 de
març i presentant el tiquet de
compra es retornaran els diners
a les oficines municipals.
Finalment, la Fira de l’Arròs i
el Comerç i l’Esplai de Pasqua
queden en suspens a l’espera
de properes confirmacions.

EL PERELLÓ
Jornades gastronòmiques
de la mel i l’oli
L

’Ajuntament del Perelló
el dia 10 de març va fer la
presentació de les primeres
jornades gastronòmiques de
la mel i l’oli al Perelló.
L’acte de presentació va comptar amb amb la participació de
tots els bars i restaurants locals: Can Subirats, Mas d’en
Curto, Can Iturrieta, Fleca Ferré, Bar Moré, Censals, L’Ambigú Gastrobar, Homogenik, Cal
Xic, La Plaça i el Canyís.
La presentació va tenir lloc
al Museu de les Guerres del
Perelló.
Des de la regidoria de promo-

LES JORNADES DE
LA TONYINA ROJA
S’AJORNEN AL
SETEMBRE
Les Jornades de la Tonyina Roja
del Mediterrani de l’Ametlla de
Mar se celebraran al mes de setembre. El públic podrà degustar-la als bars, amb la ruta de
tapes, i als restaurants, amb els

ció econòmica i turisme es
pretén promocionar aquests
productes de gran qualitat,
com són la mel i l’oli, valorats
i apreciats arreu del territori
que “ens donen un gran valor
i ens potencien com a poble”.
La primera edició començarà
aquest cap de setmana.
En aquestes jornades es trobaran menús gastronòmics i
tapes que “podreu degustar
els caps de setmana del 13 de
març al 5 d’abril”.
Més informació a:
@infoperello
www.elperello.cat

menús gastronòmics, entre el 18
i el 27 de setembre. A més, el primer cap de setmana tindrà lloc
la Diada al parc del Bon Repòs.
Els restauradors locals i l’Ajuntament han acordat modificar les
dates d’aquesta cita gastronòmica, de l’abril al setembre, però
mantenint el format habitual en
els darrers anys. La decisió es va
prendre conjuntament la setmana passada, en una reunió amb
el sector de l’hostaleria..

baix ebre

montsià
MÉS
NOTÍCIES
L’AJUNTAMENT
DE LA RÀPITA
AJORNA ELS
ACTES PÚBLICS
L’Ajuntament de la Ràpita
ha decidit suspendre els
actes públics d’aquest cap de
setmana arran de la crisi del
coronavirus (COVID-19) en els
seus equipament municipals.
El consistori segueix així les
mesures que ha anunciat
aquest dimarts el Govern de
la Generalitat de Catalunya,
que inclouen la suspensió
d’activitats col·lectives que
impliquin la concentració de
més de 1.000 persones o de
més d’un terç de l’aforament
total en cas d’espais tancats,
així com la celebració de tots
els esdeveniments esportius
a porta tancada. D’aquesta
manera, l’Ajuntament de la
Ràpita comunica que queden
ajornats els dos espectacles
programats a l’Auditori Sixto
Mir: l’estrena del documental
‘Donde voy‘ d’Albert González (divendres 13 de març)
i el concert del grup ‘In Vivo‘
(diumenge 15 de març). Un
concert que també s’havia de
celebrar a Amposta, dissabte,
i que igualment s’ha suspés.
Garcos Espectacles, l’empresa
promotora, ha informat que
tota la gent que ha adquirit
les entrades per als concerts,
una vegada se sabran les
noves dades dels espectacles,
tindran l’opció d’assistir amb
la mateixa entrada o es reembolssaran els diners.

GESTIÓ DEL POP
ROQUER
La setmana passada es va
constituir a la Confraria de
Pescadors de Sant Carles de
la Ràpita el Comitè que ha de
gestionar la pesquera del pop
roquer capturat per les flotes
d’arts menors de les confraries de pescadors de l’Ametlla
de Mar, l’Ampolla, Deltebre,
Verge del Carme de Sant
Carles de la Ràpita i les Cases
d’Alcanar. Ho fan amb línies
d’arts tradicionals de cadups
i nanses.
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LA RÀPITA
Costes ha d’iniciar abans d’una setmana les
obres per refer la barra del Trabucador
L

es obres que el Servei de
Costes ha d’executar per
refer la barra del Trabucador
començaran la setmana
vinent i duraran dos mesos.
L’actuació consistirà a aportar sorra de punts d’extracció
propers a l’antiga barra desfeta pels temporals i reconstruir
la línia preexistent. Discorrerà
per tant paral·lela al camí que
va refent l’empresa que explota
les salines de la Trinitat. Després de l’actuació d’emergència
de Costes, amb una inversió de
700.000 euros, el Ministeri per
a la Transició Ecològica preveu
abordar solucions a més llarg
termini que es concretaran en

el Pla de Protecció del delta
que està redactant. D’altra banda, quan acaben les obres d’urgència, d’aquí a dos mesos, les
administracions i institucions
implicades valoraran restringir
el trànsit rodat per la nova barra.
El responsable de Costes a la
demarcació recorda que aquesta és una obra d’emergència que
busca màxima perdurabilitat, tot
i que entén que no aguantaria un
altre temporal similar al Glòria.
Per buscar solucions a més llarg
termini, afirma Espanya, s’està
redactant el Pla de protecció del
delta.
(Ràdio Ràpita)

NOVA DATA PER CONFIRMAR
Ajornada la diada “L’Ebre, solidari contra la
repressió” que s’havia de celebrar demà
D

avant les instruccions de la
Generalitat de Catalunya
sobre l’actualització de la fase
d’alerta del Pla d’Actuació
del Pla Procicat, s’ha decidit
ajornar la diada, “L’Ebre,
solidari contra la repressió”,
que s’havia de celebrar demà
dissabte, 14 de març, a la plaça
de l’U d’octubre de la Ràpita.
Jordi Gaseni, Secretari de Drets,
Llibertats i Lluita Antirepressiva
de la Federació de l’Ebre d’Esquerra ha anunciat que “per responsabilitat, hem decidit ajornar
els actes i cercar una data, per
més endavant, en la que orga-

ECOTURISME A LA
RÀPITA
Diverses poblacions del Delta,
entre elles la Ràpìta, van acollir
durant tot el cap setmana la II
Festa de l’Ecoturisme del Delta
de l’Ebre, impulsada per l’Associació d’Empreses d’Ecoturisme
del Delta de l’Ebre juntament
amb la col·laboració dels set

nitzar una nova diada farcida
d’actes; perquè malauradament,
la repressió no s’atura i caldrà
seguir oferint tota la solidaritat i
suport a aquelles persones i entitats que la pateixen”.
A la vegada Gaseni ha fet un
agraïment a tots els artistes,
músics, grups musicals, entitats, empreses i voluntariat que
s’havien compromès de manera
desinteressada a col·laborar en la
jornada. Per acabar s’ha fet una
crida a seguir omplint la Caixa
de Solidaritat fent aportacions
al compte ES31 3025 0001 1814
33615996.

ajuntaments del Delta i el Parc
Natural del Delta de l’Ebre. A la
Ràpita aquesta iniciativa va portar una bicicletada, paddle surf,
i jornades de portes obertes a
preus especials Món Natura, el
Museu de la Mar de l’Ebre i a la
Fundació Plegadis, amb taller
d’anellament d’aus inclòs. La
Festa va servir al municipi per
potenciar les activitats de lleure
i natura.
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MÉS
NOTÍCIES
AGRICULTURA
APROVA AJUTS
PER A LA
INSTAL·LACIÓ
DE 319 JOVES
A L’ACTIVITAT
AGRÀRIA
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació ha resolt favorablement 319 expedients de
joves emprenedors catalans
que en la convocatòria 2019
van sol·licitar l’ajut per a
instal·lar-se en una explotació agrària. D’acord amb el
pressupost plurianual, s’ha
concedit ajuts per un import
total de més de 8,9 milions
d’euros en forma de subvenció directa.

LA GALERA
L’alcalde de la Galera Ramon
Muñoz, lamentava el poc us
que se’n fa actualment del
Viver d’empreses del Montsià, situat a la Galera.
L’alcalde explicava que en
el seu moment, ho va veure
com una obra positiva per
l’interior del Montsià, tot i
això durant aquests anys,
motivat per la crisi no ha tingut gaire demanda, fent que
l’edifici estigui desaprofitat
“és un edifici molt ben acabat
però actualment desaprofitat”. Muñoz proposava que
este edifici s’hauria de reestructurar i donar-li un nou ús,
afirmava que transformar-lo
en una Centre de Dia, seria
una de les possibles solucions; “no podem permetre
que s’estigui allí parat... Una
cosa que es necessita és un
centre de dia i aquesta seria
una possible solució per
donar-li un nou ús per als
municipis de l’interior del
Montsià”. (La Plana Ràdio)

montsià

LA SÉNIA
Emotiu minut de silenci en record a Anselmo
Ramírez, que va morir en un accident de muntanya
D

iumenge passat, abans
del partit entre la Sénia i
el Perelló, es va fer un emotiu
minut de silenci en record
a Anselmo Ramírez, que va
morir en un accident de
muntanya al Caucas, Geòrgia,
mentre feia un viatge
personal, la setmana passada.
Amb ell, dos companys més
bombers van perdre la vida. Tots
tres formaven part d’un grup de
vuit persones del Pallars que
estaven de vacances a la zona.
A més, dos membres més del
grup van resultat ferits. Segons
ACN, el grup estava fent una
travessa quan van tenir l’accident. L’accident fatal fou provo-

cat per un allau. Els 8 membres
del grup estaven federats.
El conseller d’Interior, Miquel
Buch, va transmetre des del
Parlament el condol a les famílies.
L’Ajuntament de la Sénia també
va enviar una missatge de condol: “sentim molt la pèrdua del
senienc Anselmo Ramirez i els
seus dos companys bombers
en accident a les muntanyes de
Georgia. El més sentit condol
a família i amics. Descansi en
pau”.
Anselmo ens ha deixat als 42
anys. Era un apassionat i un expert en esports d’alta muntanya.
La noticia ha commocionat el

municipi senienc. Una familia
amb molts vincles amb l’esport.
El germà d’Anselmo, Andrés, és

una persona molt vinculada al
món de l’esport, concretament
al futbol sent entrenador.

SANTA BÀRBARA
Els Mossos detenen l’home que robava
bosses de mà amb el mètode de l’estrebada
L

a detenció es va produir
divendres passat després
d’una intensa cerca pel poble
a càrrecs dels Mossos, arran
d’una altra estrebada que va
acabar amb la dona al Centre
d’Assistència Primària per un
cop fort al cap.
Agents dels Mossos d’Esquadra van detenir un home com
a presumpte autor de diversos
robatoris a Santa Bàrbara els
darrers dies amb el mètode de
l’estrebada, segons va confirmar a La Plana Ràdio el regidor de Governació de l’Ajuntament, Manel Crespo,

L’home, que fou detingut divendres de la setmana passada, es dedicava a robar bosses
de mà a dones grans, una de
les quals es va donar un fort
cop al cap en caure a terra i va
requerir l’atenció dels serveis
mèdics.
Des de la regidoria de Governació de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara es va demanar a la ciutadania no abaixar la guàrdia i
van agrair la ràpida intervenció
dels Mossos i la col·laboració
del veïnat.

LA BANDA
MUNICIPAL DE
MÚSICA D’ALCANAR,
DISTINGIDA AMB
UNA CREU DE SANT
JORDI

ma de placa, a la Banda Municipal de Música d’Alcanar pels
seus 175 anys. Enguany, en total
s’han distingit 30 personalitats i
les 15 entitats per haver prestat
serveis destacats a Catalunya
en la defensa de la identitat en
el pla cívic i cultural. La fundació
de la Banda Municipal d’Alcanar
està datada el 3 de juny de 1845.
Aquesta data la converteix en
una de les bandes més antigues
de Catalunya i de més tradició.

El Govern ha aprovat aquest
dimars atorgar la Creu de Sant
Jordi de la Generalitat, en for-

(La Plana Ràdio)

terres de l’ebre
MÉS
NOTÍCIES
COMBATRE LA
MOSCA NEGRA
El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre
(COPATE) va convocar dimecres una reunió informativa
de l’Àrea de Salubritat per tal
d’informar els representants
dels ajuntaments afectats
sobre el pla d’actuació per
combatre la plaga de la mosca
negra. Una reunió que va tenir
lloc a Benifallet i a la qual van
assistir el president del COPATE, Joan Alginet i la presidenta de l’Àrea de Salubritat i
alcaldessa de Benifallet, Mercè Pedret. Enguany s’ha dut
a terme el primer tractament
contra la mosca negra a l’Ebre
a principi d’any, una actuació
que segons els tècnics ha de
permetre que el tractament
sigui més eficaç, ja que s’han
atacat les larves de mosca
negra abans que hi hagi
població adulta.“Fa un parell
de setmanes, els tècnics van
realitzar el mostreig per constatar l’eficàcia del tractament
i va sortir negatiu. No es van
trobar larves als macròfits”,
ha manifestat Alginet. La previsió és fer un altre mostreig
durant els pròxims dies per
comprovar la necessitat de
realitzar un altre tractament.
També es va informar durant
la reunió de l’Àrea de Salubritat que aquesta campanya
s’ha incrementat l’assignació
pressupostària per part de
la Generalitat i la Diputació
al COPATE per combatre la
mosca negra, un augment que
permetrà la realització d’un
tractament addicional. Les reunions informatives de l’Àrea
de Salubritat es realitzaran de
forma periòdica, “volem traslladar la màxima informació
i amb total transparència als
municipis que pateixen la problemàtica de la mosca negra”,
ha manifestat el president del
COPATE. Finalment, durant
la reunió es va fer balanç de
la campanya anterior i es va
informar dels elements administratius i tècnics relacionats
amb l’activitat que desenvolupa l’àrea de salubritat del
COPATE.
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ROQUETES
Passos de vianants amb pictogrames per
afavorir a les persones amb Autisme
L

’Àrea de Qualitat de Vida de
l’Ajuntament de Roquetes
ha començat a senyalitzar
tots els passos de vianants
que donen accés als centres
escolars, instal·lacions
esportives i edificis
municipals, amb una sèrie de
pictogrames, que afavoreixen
l’autonomia i seguretat viària
de les persones que tenen
diagnosticat un Trastorn de
l’Espectre de l’Autisme (TEA).
Aquest projecte s’ha realitzat
mitjançant un conveni de col·
laboració entre l’Ajuntament de
Roquetes i TeaVial, una associació de Sevilla sense ànim de
lucre que treballa per donar vi-

sibilitat al col·lectiu TEA i fomenta la seva autonomia i seguretat
viària. El projecte consisteix a
pintar una seqüència concreta
de pictogrames que es col·loquen sobre la primera línia blanca dels passos de vianants. Són
quatre dibuixos acompanyats
dels textos que descriuen la seqüència de les accions que s’han
de realitzar per travessar el carrer, “Atura’t”, “Mira”, “Cotxe aturat” i “Creua”. Gràcies a aquests
pictogrames s’ofereix un plus de
seguretat al col·lectiu TEA, facilitant la comprensió de com s’ha
d’actuar, i millorant per tant la
seva autonomia. La mateixa regidora de Qualitat de Vida, Cinta

Garcia, s’ha encarregat de pintar
els primers pictogrames amb el
suport dels Serveis Municipals,

començant pel pas de vianants
de l’escola de la Raval de Cristo.
(Antena Caro)

SANT JAUME
Constitució de la Taula d’Ecoturisme, amb la
participació dels alcaldes del Delta
A

l’Auditori de Sant Jaume,
es va fer la inauguració
de la II Festa de l’Ecoturisme
al Delta de l’Ebre a càrrec de
Joan Castor Gonell, alcalde
de Sant Jaume, municipi que
fou la seu i que va acollir la
majoria dels actes.
A continuació es va efectuar
l’Acte de constitució de la Taula
Ecoturisme al Delta de l’Ebre,
amb la participació de tots els
alcaldes dels pobles del Delta
de l’Ebre. El balanç de la segona edició ha estat força positiu
amb la participació en les activitats dutes a terme.

JOAN ROVIRA
GUANYA EL PREMI
ENDERROCK
El cantautor de Camarles, Joan
Rovira, va obtenir el premi Enderrock a la millor cançó d’autor per la votació popular per
“Sota el teu balcó”.
Pel que fa a la resta de premis,
el grup Oques Grasses es va

Amb els ulls posats ja Des de
l’Associació comencen a treballar perquè a la tercera edició la
Festa de l’Ecoturisme es consolidi com un esdeveniment
esperat tant per la gent del Delta de l’Ebre com pels visitants.
El tema proposat per a la tercera edició serà la mobilitat
sostenible, indispensable per a
consolidar el model de turisme
sostenible que ens hem proposat. A la foto, els alcaldes de
Sant Jaume, Joan Castor Gonell, i el de Deltebre, Lluís Solé,
en l’acte de la inauguració de la
Festa.

emportar tres guardons, entre
ells els de millor artista, tant per
a la crítica com per al públic. Els
osonencs també van convèncer
el votants en la categoria de millor disc de pop-rock, on van ser
els preferits. Cal informar que
el grup Oques Grasses actuarà
al Perelló el proper mes d’abril.
Serà el seu primer concert de la
gira a Catalunya, el proper divendres 3 d’abril
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l’entrevista

CARME ORDEIX RABASA

FOTÒGRAFA GANDESANA ENCARREGADA DE REALITZAR LES FOTOGRAFIES

ISABEL CARRASCO

“TERRALTINES, EL ROSTRE FEMENÍ
DE LA TERRA ALTA”
“

Terraltines, el rostre femení
de la Terra Alta” és una
exposició itinerant que ens
mostra la comarca de la Terra
Alta des del punt de vista de
les dones.

dones que, per un motiu o altre, es sentin que formen part
d’aquesta comarca. També es
va intentar reflectir diferents
edats en les fotografies seleccionades.

Parlem amb Carme Ordeix Rabasa, fotògrafa gandesana encarregada de realitzar les fotografies.

El cartell dissenyat per Ana
Gómez representa la silueta
d’un rostre femení on destaquen tres colors: groc, verd i
violeta. Per què aquests colors?
Doncs sí, el cartell representa
la silueta de la Terra Alta amb
un rostre femení que vol representar tots els tipus de rostres sense una característica
específica. Els colors es van
buscar relacionats amb la terra, el verd dels arbres i la vegetació, el groc de la terra més
aspra, de la terra de la vinya, i
el lila perquè sempre ha estat
relacionat en la reivindicació
del moviment femení i també
s’ha volgut integrar. S’ha donat
l’opció a elegir a cada entitat el
color que millor els representa.

Com va néixer aquesta iniciativa?
El projecte va sorgir de les ganes
de les associacions de dones de
realitzar un projecte conjunt que
permetés establir contacte entre tots els pobles. I es va creure
que la fotografia, i en aquest cas
el retrat, seria una bona eina per
fer-ho. La idea va néixer de dos
membres de l’associació de dones de Prat de Comte, aquestes
es van posar en contacte amb
mi i jo vaig acceptar de seguida.
Un projecte, que després d’un
any de treball, recorrerà tots
els municipis terraltins.
Sí, el passat dia 8 de març va ser
tret de sortida a Prat de Comte. Aquesta exposició té caràcter itinerant i recorrerà els dotze municipis de la Terra Alta i
es donarà per finalitzat el 8 de
març del 2021.
493 rostres de dones dels
dotze pobles de la Terra Alta.
Que és lo que es vol reivindicar?
El conjunt de retrats tenen com
a finalitat mostrar rostres de dones, pel simple plaer de captar
mirades, somriures i expressions..., sense més pretensions
que oferir a l’espectador la possibilitat d’emocionar-se davant
d’elles.

rada de qui sap què és viure en
un entorn rural, a vegades amable, a vegades esquerp d’oportunitats. El resultat és un retrat
de les dones que ARA I AVUI
donen vida a la comarca.

I per què a través de la fotografia?
L’objectiu era captar el rostre
femení de la Terra Alta, era retre
homenatge al paper de les dones de la manera més propera
que pot fer-ho la fotografia, a
través del retrat. Veure la Terra
Alta amb sensibilitat, amb la mi-

El passat dia 8 de març es va
celebrar el Dia Internacional
de les Dones, i també va ser
la data d’inici d’aquesta exposició itinerant. Una bona
manera de donar veu al lideratge en femení de les dones del món rural i del paper
fonamental que tenen en el

desenvolupament local i territorial del seu entorn.
Totalment. El paper de les dones
és clau en el desenvolupament
del món rural. Donar-los oportunitats laborals interessants
i apoderar-les és fonamental
perquè apostin per quedar-se
al poble i contribueixin a fer-lo
proper.
Escollir les fotos d’aquests
rostres de dones que representen els dotze pobles de
la Terra Alta no ha degut ser
fàcil.

D’aquestes 493 fotografies es
van seleccionar 8 per població.
Les seleccionades formen part
del cos central de l’exposició
i les altres, juntament amb les
seleccionades, formen part de
dos grans murals. Per fer la tria
de les 8 que representen cada
població es van buscar dones
que fossin filles de la Terra Alta
i que hi visquessin, dones que
fossin filles però que no hi visquessen, dones que no són
filles però per circumstàncies
de la vida tenen la Terra Alta
molt present..., en definitiva

Un projecte on s’han implicat les diferents associacions
de dones de la Terra Alta i el
Consell Comarcal per treballar conjuntament.
Ha estat un projecte que ha
implicat a totes les associacions de dones de la comarca i
en l’ajuda del Consell Comarcal que ha sigut qui ha anat
recollint totes les accions que
s’ha anat fent. Les associacions
s’han mostrat molt generoses a l’hora de participar. S’ha
treballat amb la intenció de
buscar materials naturals amb
poc impacte mediambiental i
d’un cost assequible. El consell
comarcal ha funcionat com
a peça d’engranatge de totes
les associacions i ha permès
establir unes comunicacions
que abans existien però no
eren tan fluides com ho seran
a partir d’ara, ja que s’ha creat un canal de comunicació i
coneixença entre totes que de
ben segur permetrà fer altres
coses.

publicitat
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MÉS
NOTÍCIES
PARALITZACIÓ
DE LES OBRES
DEL PLA DE
RESTITUCIÓ
TERRITORIAL
La diputada al Congrés,
Norma Pujol, acompanyada de l’alcalde de Móra la
Nova, les alcaldesses de
Garcia, Ginestar i Vinebre, i
regidors republicans d’Ascó,
han denunciat la paralització
de les actuacions i obres
previstes al Pla de Restitució
Territorial.
La diputada republicana ha
afirmat que “la paralització de les obres del Pla de
Restitució Territorial han
deixat alguns pobles en una
situació límit, perquè fa
molts anys que esperen que
les obres continuen, o en
molts casos que comencin”.
La diputada ha recordat que
de les 44 obres que recollia
el Pla de Restitució, entre
les quals hi ha captacions
d’aigua, pous, conduccions
i dipòsits, només se n’han
executat 13; la resta, 31, es
troben pendents d’adjudicació, de licitació o execució.
Pujol ha explicat que “per
a Esquerra Republicana
aquesta és una qüestió prioritària i volem desencallar
la situació”. Així, aquesta
setmana “registrarem una
Proposició no de llei (PNL)
al Congrés demanant un
calendari d’execució de les
obres i la convocatòria de la
Comissió de Seguiment del
Pla de Restitució Territorial”. Ha dit la diputada,
abans de fer saber que la
PNL també es presentarà en
format moció als ajuntaments i consells comarcals;
i que Esquerra “també hem
registrat 4 preguntes per
escrit al Govern espanyol
sobre el Pla de Restitució”.
Gemma Carim, alcaldessa de
Vinebre ha manifestat: “no
entenem que no s’hagin fet
obres i actuacions del Pla en
aquells pobles més immediats a Flix, i en canvi s’hagin
executat en municipis més
allunyats”.

terres de l’ebre

TERRA ALTA
Impuls d’un pla pilot d’envelliment
Quilòmetre Zero a la comarca terraltima
L

a presidenta del Consell
Comarcal de la Terra Alta,
Neus Sanromà, i el conseller
de Treball, Afers Socials i
Famílies, Chakir el Homrani,
van signar a Gandesa un
acord de col·laboració per
impulsar el Pla Pilot de Foment
de l’Envelliment Quilòmetre
Zero de polítiques de suport
als col·lectius de més edat a la
comarca.
Sota el concepte d’envelliment
Quilòmetre Zero, el Departament
prioritzarà tota una sèrie de programes d’atenció a la gent gran
que fomenten l’autonomia personal, l’envelliment actiu al
propi domicili, entorn familiar i

comunitari, la participació i l’apoderament de la gent gran, la
lluita contra la soledat no desitjada i les millores dels serveis socials de la xarxa d’utilització pública.
S’ha escollit la Terra Alta per implementar aquest pilot per l’elevada edat taxa d’envelliment de la
població de la comarca, molt per
sobre de la mitjana de Catalunya.
El Pla Pilot ha de permetre analitzar, explorar i anticipar l’adaptació de les polítiques públiques
per atendre l’increment de l’envelliment i del sobreenvelliment
al país. L’evolució de les dades
demogràfiques posa en evidència la tendència a l’envelliment
progressiu de la nostra societat.

Segons l’Idescat, a Catalunya el
16,8% de la població té més de 64
anys, i es preveu que l’envelliment
arribi fins al 22,3% l’any 2030 i el
29,8% l’any 2060. Pel que fa a la
Terra Alta, el 29,3% de la pobla-

ció ja té més de 64 anys. Es tracta de la comarca que presenta el
percentatge més elevat de gent
gran i gairebé arriba a les previsions d’envelliment del 2060 per al
conjunt de Catalunya.

INVERSIÓ PER LA CARRETERA DE GANDESA A HORTA
11,3 MEUR per reparar els estralls dels temporals
a la dessaladora de Blanes i les lleres de l’Ebre
E

l Govern ha aprovat
destinar 12,2 milions
(MEUR) per reparar els
estralls dels temporals a les
comarques gironines i a les
Terres de l’Ebre.
D’aquest global, el gran gruix se
l’emporten els treballs per recuperar la captació d’aigua de mar
de la dessaladora de la Tordera
a Blanes (Selva). S’hi destinaran
8 MEUR.
A més, l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) invertirà 3,3 MEUR
per adequar les lleres de la conca de l’Ebre afectades pels aiguats d’octubre així com també

L’ÀLIGA
CUABARRADA
ES TORNA A
REPRODUIR A LA
PICOSSA DE MÓRA
D’EBRE
L’àliga cuabarrada es torna a
reproduir a la zona de la Picossa, al terme municipal de Móra

dur a terme actuacions per reparar infraestructures d’abastament en alta danyades per
l’efecte de l’aigua, per valor de
177.740 euros.. El Govern també ha aprovat destinar 900.000
euros d’urgència a reparar dues
carreteres. Permetran estabilitzar diversos talussos entre
Gandesa i Horta de Sant Joan i
reconstruir un mur a la GI-550 a
Sant Hilari (Selva).
Els treballs a l’itinerari entre
Gandesa i Horta de Sant Joan
inclouen tasques per a l’estabilització dels talussos com el
sanejament i la col·locació de

malles, la projecció de formigó, així com la construcció de

cunetes i baixants per canalitzar
les aigües. (ACN)

d’Ebre, una dècada després que
ho fes per última vegada. Així
ho han constatat tant el Cos
d’Agents Rurals com l’Ajuntament de Móra d’Ebre. Per afavorir la reproducció de l’espècie,
el consistori va instal·lar rètols
informatius a l’espai de Sant Jeroni i va regular també l’accés a
determinats camins del terme
municipal. Això, asseguren, ha
possibilitat que aquest passat
2019 hagi nascut un nou exem-

plar d’àliga cuabarrada. L’últim
naixement del qual es tenia
coneixement datava del passat
2009. En una reunió el passat

divendres, els Agents Rurals
van reconèixer el compromís
i col·laboració de l’Ajuntament
en aquesta iniciativa.

terres de l’ebre

DIARI MÉS EBRE • divendres 13 de març / 2020

15

CONSELL COMARCAL

L’ALDEA
Es reordena la senyalització
horitzontal al centre urbà

ELS ALCALDES
DEL MONTSIÀ
TORNEN A
RECLAMAR UN
ACCÉS A L’AP-7 A
LA COMARCA

A

quest dies s’estan
portant a terme una
sèrie d’actuacions a la
xarxa viaria del centre de
L’Aldea, que comportarà
una reordenació dels vials
de l’avinguda Catalunya i
l’avinguda Francesc Robert
Graupera, a més de la dotació
de pàrquings, tan en aquests
vials com a l’antiga esplanada
de la via.
Amb aquestes actuacions la
Regidoria de Seguretat i Acció
Urbana pretén millorar la seguretat de vianants, conductors i
ciclistes. Xavier Royo Alcalde de
l’Aldea: ”es valora molt positivament poder realitzar aquesta
actuació, amb petites actuacions
com aquestes també contribuïm
a canviar la imatge del nostre poble. Amb constància, esforç i visió global de poble es pot aconseguir que petits projectes com
aquests repercuteixin com un

gran projecte. Continuarem treballant per la seguretat dels nostres veïns i veïnes i també per la
imatge de l’Aldea. Som la porta
d’entrada a les Terres de l’Ebre,
treballem fort per fer una Aldea
bonica, endreçada i moderna,
com mai fins ara. Estem molt
satisfets per la resposta dels

nostres conciutadans, dona goig
treballar per al poble de l’Aldea,
un poble viu i en moviment!”.
L’actuació també comportarà
l’eixamplament de les voreres
d’enfront els comerços i habitatges situades entre la rotonda de
la carretera de Tortosa i la Plaça
dels Països Catalans.

Els alcaldes del Montsià, al
consell d’alcaldes d’aquest
dimecres al Consell Comarcal, tornen a demanar que es
construeixi un accés a l’AP7
per a la comarca. El Montsià
és l’única comarca per on
passa aquesta autopista que
no té cap entrada, ja que la
més propera a Amposta està
en terme de l’Aldea.
La correcció d’aquest
“greuge” suposaria noves
oportunitats per dinamitzar

EN 1 MINUT

el teixit socioeconòmic de la
comarca, ja que denuncien que
amb la comarca “aïllada de l’AP7, suposa una pèrdua d’oportunitats per molts sectors”. Fa
just un mes el moviment veïnal
transversal Prou! AP-7 Gratuïta
Ja! va posar en marxa una campanya per reclamar la construcció
de l’enllaç de l’autopista amb
el Montsià. La seva construcció
i posada en marxa permetria
millorar les comunicacions de
municipis de l’interior, com La
Sénia, Santa Bàrbara, Masdenverge o la Galera, millorant el seu
potencial econòmic i productiu.
Proposen que l’accés es construeixi al terme de Freginals per
incrementar també la seguretat
d’un reconegut “tram negre” pel
que fa a l’accidentalitat i facilitar
l’accés ràpid dels serveis d’emergències.

sentativitat, amb una major
capacitat política per respondre a les aspiracions pròpies
de les Terres de l’Ebre.

LA RÀPITA

ULLDECONA

L’Ajuntament de la Ràpita
renova el seu portal web i
aposta per la participació i la
transparència. 		
La nova larapita.cat permet
per primer cop la compra
d’entrades i tiquets pels
espectacles i actes festius del
municipi.

Millora de l’aplicació de
realitat augmentada e-ARt
per difondre les pintures
rupestres dels Abrics de
l’Ermita. La nova versió
permet ampliar la imatge, millora el rendiment i
identifica un nou grup de
figures.

GANDESA

CAMARLES

Dimecres la sala Antonio Vilellla del CEBE estava plena per
escoltar al Víctor Amela en
la presentació del seu llibre “
Ens van robar la joventut“.
D’altra banda, l’Ajuntament
aportarà 900 euros per a la
compra d’aliments destinats
a infants en risc d’exclusió
de Gandesa. Aquest conveni
amb Càritas i la Parròquia
inclou les despeses de transport i cobertura d’hospedatge
a les persones vulnerables,
derivades de serveis socials i
Càritas.

L’Ajuntament ajorna fins a
nova data els actes del Cap
de Setmana de l’Esport i
la Gala de l’Esportista de
l’Any pel Coronavirus.

PSC
La direcció del grup socialista del Senat s’ha desplaçat al Delta de l’Ebre per
reunir-se amb els agents
socioeconòmics per atendre
les inquietuds, necessitats
i reivindicacions dels diferents sectors implicats.

RIBERA D’EBRE
La ponència d’energies renovables dona el vist-i-plau
a parcs eòlics a la comarca.
En total dona llum verda a
nou parcs, també a l’Anoia,
el Baix Camp, la Conca de
Barberà, la Segarra i l’Urgell.

FLIX
Arbre amb nou escocell a l’entrada de Roquetes (AC)

ROQUETES
Millora la imatge de la
via principal de la ciutat.
Els Serveis Municipals de
l’Ajuntament estan portant a terme unes obres
de millora als escocells
dels arbres situats a
l’Avinguda Port de Caro
i Carrer Major. En total
s’arranjaran més d’un
centenar d’arbres de la
via principal de la ciutat
(Antena Caro)

CONSELL
INTERCOMARCAL
ERC vol arribar a un ampli
consens polític i social abans
de presentar al Parlament la
proposició de llei per crear el
Consell Intercomarcal de les
Terres de l’Ebre i suprimir els
consells comarcals. El president de la Federació de l’Ebre
i diputat al Parlament, Alfons
Montserrat, ha explicat que
l’objectiu de la llei seria dotar
al territori d’una major repre-

La incapacitat de les administracions per garantir els recursos que assegurin al GNF
un finançament estructural
posen en perill la continuïtat
tant de les tasques que es realitzen com a entitat gestora
de la Reserva de Sebes com
de la pròpia organització en
cas de no trobar solucions i
compromisos immediats.

BATEA
S’ha publicat l’anunci de
licitació del bar-cafeteria del
Casal Rossinyol.
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CELMA

MICHEL

PRIMERA CATALANA
Ascó: un empat per
revertir la dinàmica
L

QUATRE
SETMANES SENSE
FUTBOL?
Fa uns dies el míster Àngel
Guiu deia que “el futbol
regional fa anys que té el
coronavirus”. Una mica de
raó té perquè en alguns
partits hi ha més espectadors
dins el camp que a la grada.
Després van arribant i en el
descans arriben els que volen
entrar gratuïtament. Es veia
venir que hi hauria suspensió
del futbol regional. És de
sentit comú, abans de res pel
futbol base. Aturada de dues
setmanes mínim i tant de bo
m’equivoqui però poden ser
quatre amb la qual cosa la
lliga acabarà un mes després
i potser la federació decideixi
començar la lliga vinent a
l’octubre. La meva columna
no descansarà, al peu de canó
sempre. Potser toquin dies
durs però sóc positiu. Com
em deia un amic “aquí tot se
soluciona malament, però
se soluciona”. El coronavirus
és una cosa desconeguda,
hi ha milers de versions. Jo
callo la Meua. És molt radical.
Jo visc a Madrid i aquí hi ha
nervis, es palpa al carrer. I
la gent va prenent mesures.
El teletreball ja és normal i,
és més, accelerarà el tema
digital. Esperem que tot el
que està passant només sigui
un parèntesi en el camí. El
més curt possible. D’alguna
manera, toca descansar.
Siguin molt feliços.

CELMA JA VA
DIR-HO
Tots hem d’estar d’acord amb
les decisions que s’han anat
prenent durant la setmana.
Potser fins i tot havien de
concretar-se abans. La suspensió de l’activitat esportiva
havia de ser general, sense
excepcions. De res servia
jugar partits a porta tancada,
en el futbol regional, o que
només es juguessin els del
futbol base, acompanyats per
familiars. Van ser especulacions a principis de setmana.
La decisió havia de ser la que
es va confirmar dimecres.
Joaquin Celma ja m’ho va dir
dimarts: “se suspendrà la propera jornada i, com a mínim,
serà per dues setmanes. I en
poden ser més”. Fins i tot al
seu portal futbolebrenc.com
ja va anunciar amb antelació
que la jornada estava suspesa. Va haver gent que no
en va fer cas. Però hores més
tard, es comunicava la decisió
de la suspensió general. Una
vegada més, Celma ha anat
per davant. Totes les incògnites sobre quan s’acabaran les
competicions, sobre si perilla
l’inici de l’Eurocopa...tot això
importa poc a hores d’ara.
S’ha d’estar alerta i penso
que encara falta més prudència, per paralitzar encara més
altres qüestions, tot i que això
suposa un bloqueig econòmic
que ja està tenint conseqüències. Però, de moment, és el
que toca. La salut ha d’anar
per davant.

’Ascó va empatar al camp
del Gavà (0-0).
L’equip de la Ribera tenia fins a
6 baixes. I Xavi Marqués va haver
de ser canviat lesionat. I Nico i
Jorge van jugar amb molèsties.
L’empat permet a l’Ascó trencar
la ratxa de sis derrotes. Per tant,
reforça i més amb les baixes
existents i més en ser al camp
del Gavà.
Del partit, el tècnic Jordi Font
va dir que ”vam anar en quadre
i com els darrers mesos, van haver jugadors en posicions que
no són habituals. Però l’equip va

L’AMPOLLA ES COMPLICA
La Rapitenca no falla
L

a Rapitenca va guanyar a
l’Ampolla (0-2) i segueix
en la segona plaça, amb els
mateixos punts que el Tortosa
i a quatre del líder Gandesa.
Els rapitencs es van avançar aviat quan Valcàrcel va aprofitar
una indecisió del porter local.
La Rapitenca va ser dominadora del joc fins la represa quan el
partit va estar més obert i l’Ampolla va ser més intens i va fer
més aproximacions. Llavors, la
sensació era que podia empatar. Va ser així fins que Forés,
aprofitant un rebuig del porter
de l’Ampolla, va sentenciar amb
el 0-2 (minut 81). L’Ampolla,

que fa sis jornades que no guanya, ha passat el Tourmalet del
calendari. Però, i pendent que
l’Ascó no es complique, s’ha
compromès a 4 punts d’una
possible zona de descens per
compensació.
Del partit, Enric, tècnic de l’Ampolla, va dir que “l’equip va estar
a l’altura i penso que per joc i
ocasions l’empat hagués estat
més just”.
Ramon Sancho, tècnic de la Rapitenca: “a la represa l’Ampolla
ens va apretar, amb dos davanters centres, i fins que no vam
fer el 0-2 no vam poder estar
tranquils”.

CORONAVIRUS
Suspensió general
L

AQUEST DIUMENGE, NO HI
HAURÀ MINUT 91 A CANAL
TERRES DE L’EBRE

respondre molt bé”.
Font va afegir que ”crec que el
resultat va ser just. Fou un punt
positiu que ajuda a trencar la dinàmica que portàvem. És es un
punt que ens dona moral, i ara
cal recuperar jugadors”. L’Ascó, a
3 punts de la zona de descens,
havia de rebre el Sant Ildefons,
avantpenúltim. Un partit clau
que, no obstant, haurà d’esperar per disputar-se. El club asconenc, com d’altres, ha fet un
comunicat en el que informava
de que s’atura tota l’activitat dels
equips de l’entitat.

a Federació Catalana de
futbol ha tramès aquest
dimecres a tots els seus afiliats
una circular sobre les mesures
extraordinàries de prevenció
del coronavirus SARS-CoV-2
en competicions d’àmbit
estatal no professionals, i en
competicions territorials.
Els acords són els següents:
- Decretar la suspensió a partir
d’avui de tots els partits de les

competicions de futbol i futbol
sala organitzats per l’FCF, per un
termini de dues setmanes.
- Decretar la suspensió a partir
d’avui i per idèntic termini de totes les activitats esportives i formatives organitzades per l’FCF.
Ahir també es va comunicar la
suspensió de la jornada a les lligues professionals, primera i
segona divisió, que, en principi,
s’havien de jugar a porta tancada.

COMUNICAT DEL
CD LA CAVA
“Des del minut 1 de partit, quan
el CD LA CAVA va prendre la iniciativa de proposar al FC Barcelona el portar a terme un partit
benèfic, la proposta va ser efectuada amb un únic objectiu, que
era el de recollir fons per ajudar
en la causa de les destrosses del
temporal Glòria. Per dur a terme
una iniciativa d’aquesta mena,
vam donar més reforç al “perquè” es portava a terme el partit
benèfic que amb “qui” jugava
el partit. Però el que ha quedat
patent al nostre territori, a les
Terres de l’Ebre, és que per ser
forts, per defensar el nostre, la
nostra gent ha d’estar unida, ha
de tenir els mateixos objectius
i probablement no ha estat del
tot així, perquè el que hem fet
és canviar l’objectiu de la iniciativa, donant més importància al
“qui” juga que al “perquè” de la
iniciativa. La proposta del CD LA
CAVA al FCB va ser en nom de
les Terres de l’Ebre, per tant en
nom no tant sols del nostre Club
sinó també del nostre municipi i
de tots els del nostre voltant. La
nostra intenció ha estat en tot
moment la de representar a la
nostra gent i que tots formessin
part d’aquesta iniciativa. Així
doncs, durant la reunió celebrada durant la darrera setmana
entre el FCB, la FCF, la Generalitat i d’altres parts per coordinar
l’esdeveniment, en l’objectiu de
buscar la millor manera possible
de recollir com més fons possibles per ajudar a tothom, i que
a la vegada tothom es sentís
representat, van decidir de que
el partit benèfic es jugués entre
el FCB i el Nàstic. I que d’aquesta manera, com que l’objectiu
del CD LA CAVA era aquest,
encara que ens hauria agradat
jugar al nostre estadi clar,
recolzem plenament aquesta
decisió. Agraïm tant l’ajuda
que ens ha ofert el FCB com
també tota la predisposició del
Nàstic en aquest esdeveniment.
D’aquesta manera invitem a
tots els organismes municipals,
a totes les penyes blaugranes i
resta d’associacions que volien
sentir-se representats en aquest
partit benèfic a que participin
del mateix, a fi de recolzar l’objectiu de recollir fons per pal.liar
els desperfectes del temporal
Glòria a les Terres de l’Ebre, les
nostres terres. Gràcies a tots per
la vostra col·laboració”.
El CD la Cava va emetre el comunicat dimarts. Posteriorment, per
la situació d’excepció que es viu,
pel Coronavirus, el partit benèfic
que s’havia de disputar al camp
del Nàstic a finals de mes, ha
quedat també suspés.
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EL CAMARLES ES QUEIXA TORNA LA

El líder Gandesa va
patir a Riudoms (2-3)

El Tortosa també va
sofrir per véncer (1-0)

E

E

l líder Gandesa va tenir
dificultats però va guanyar
al camp del Riudoms (2-3).
Segons el tècnic Guillermo Camarero, “partit amb dues parts
diferenciades. A la primera vam
dominar amb claredat i aviat vam
tenir opcions i ens vam avançar
amb el 0-2, gols de Dilla. Van ser
45 minuts molt bons, dominant
i atacant, i el rival no ens va fer
perill. De les millors primeres
parts de la lliga. A la represa ells
van fer 3 canvis i la veritat és que
ens van fer una pressió molt intensa i nosaltres, un xic minvats
d’efectius, vam baixar, acusant
també l’esforç de la primera
meitat. Ells van pressionar i van

començar a robar-nos pilotes
en zones perilloses on nosaltres arrisquem. Ens van empatar
merescudament i van tenir una
opció per posar-se per davant.
Nosaltres vam fer algunes contres però ens va faltar frescura
per resoldre-les. No obstant,
al final un xut d’Albert, desviat
per un rival, va ser el 2-3. Va ser
premi pel primer temps i part de
la represa. Molt satisfet perquè
l’equip va saber sofrir, agafant
responsabilitats en moments en
què el partit es va complicar. Van
ser tres punts a còpia d’ofici i de
coratge i això és el que també
cal destacar d’aquesta jornada”.
El Gandesa és líder.

l Tortosa va véncer el
Camarles (1-0) i segueix en
la lluita per l’ascens.
Va ser un partit igualat i també
travat, amb poques opcions. Un
gran gol d’Aleix Salvadó, al minut
70, va valdre el triomf. El Camarles
va acabar indignat perquè, a falta
de pocs minuts, un penal a l’àrea
local no va ser xiulat, tot i que
l’assistent va aixecar la bandera
i l’àrbitre va anar a consultar-lo.
German, tècnic del Tortosa, no
estava satisfet amb el partit: “en la
jornada anterior l’equip va destacar per l’ambició i per la implicació, al camp del Roda. En aquesta,
no va fer un bon partit. També dir
que és complicat cada setmana

estar al mateix nivell i el fet d’haver
de guanyar suposa molta exigència. Així mateix, davant vam tenir
un equip que va treballar molt
en l’aspecte defensiu, amb molta
gent per darrera de la pilota. I no
va ser fàcil. Però està clar que si
volem tenir opcions, hem de millorar molt respecte al darrer partit
i sobre tot per al proper”. Kiki, tècnic del Camarles: “va ser un partit
igualat en el que l’equip va estar a
l’altura i mereixia puntuar. Van haver poques opcions. Nosaltres no
vam aprofitar les nostres i ells sí
que van fer-ho en una de les que
van tenir. Al final hi ha una jugada que s’ha comprovat que va ser
penal i no es va xiular”.

CONTRA EL PERELLÓ

VA PERDRE A LA POBLA

La Sénia referma la
quarta plaça (3-2)

L’Amposta no pot fer
un salt a la taula (1-0)

L

L

a Sénia va guanyar el
Perelló en el partit de les
baixes. Tots dos equips en
tenien i no poques (3-2).
Els seniencs es van avançar amb
el 2-0, amb dues contres que va
culminar l’argentí Nico. El Perelló, de penal, va entrar en el partit
a la represa. Però una indecisió
visitant va aprofitar-la Capi per
fer el 3-1. Al final, el perellonenc
Vicent, com a improvisat davanter centre, va marcar el 3-2, amb
qualitat, quan es va quedar sol
davant de Kevin per una cessió
enrrera errònia del local Roger.
Juanjo Serrano, tècnic de la Sénia: “a la primera meitat, tot i

avançar-nos en dos contres molt
ben portades i culminades per
Nico, no vam estar del tot bé. A la
represa, en canvi, malgrat rebre el
2-1 i que el partit es va ajustar, ja
vam estar millor, tenint ocasions
i fent el tercer gol que ja va encarrilar la confrontació”. Callarisa,
Gerard, Pol, Beranuy i Tiscar són
les baixes de la Sénia. I Zaragoza es va lesionar. Antoni Teixidó,
tècnic del Perelló: “mereixiem
l’empat però va guanyar l’equip
que va saber aprofitar millors les
ocasions. Teníem baixes però ells
també i això no és excusa. Hem
de refer-nos de les dues derrotes
quan tornem a jugar”.

ENS HA DEIXAT
JORDI PANISELLO,
ENTRENADOR HISTÒRIC
DEL SANTA BÀRBARA

bé va ser directiu en la década
dels 80. Jordi Panisello, a més,
va ser entrenador i sempre serà
recordat a Santa Bàrbara perquè
fou el mister del primer ascens
de la història del club, a principis
de la dels 70. Diumenge, abans
del partit del Tortosa, es va fer
un minut de silenci en record.
Els seus fills, Jordi, Joan i Carlos
també van ser jugadors de futbol
en diversos equips ebrencs.

Aquest cap de setmana, als
90 anys, ens va deixar Jordi Panisello. Va ser porter de
l’Amposta i del Tortosa, club
aquest darrer en el que tam-

’Amposta va perdre a la
Pobla, als darrers minuts
(1-0).
Segons el tècnic Xavi Cid, “l’equip
va tornar a tenir dues cares. A la
primera meitat, tot i començar
bé, amb els minuts no va estar
ben posat i no va jugar amb la
intensitat adequada. Cadascú va
anar al seu aire i la Pobla es va fer
amb el domini, tenint dues ocasions clares aprofitant indecisions
nostres. Al descans vam parlar-ho
i a la segona meitat vam millorar.
Ja vam tenir més domini del joc
amb més circulació de pilota i
també jugant amb més intensitat.
Així vam tenir ocasions que no

vam saber resoldre. La Pobla va
disposar d’un penal, que va serho, però que no havia d’haver-se
produït perquè en l’acció prèvia
es va xiular una falta en contra
nostra que fou inexistent. El penal
el van fallar. I en els darrers minuts, arran d’una indecisió nostra,
ells van robar la pilota a la línia de
fons, va haver penal que no es va
xiular, i posteriorment Àlex López
va marcar l’1-0. Un desastre perquè si no vam poder guanyar,
almenys no havíem de perdre.
L’equip és irregular en el joc i en
ambició dins dels partits. I ho vam
pagar car en una jornada en què
podíem fer un salt a la taula”.

VICTÒRIA

DESPRÉS DE SET
JORNADES, EL
MÓRA LA NOVA
VA GUANYAR A
ULLDECONA (1-3)
Del partit, Albert Bel, tècnic de
l’Ulldecona, deia que “primera
meitat amb dues parts diferenciades, uns primers minuts en què
vam sortir molt intensos, apretant al rival dalt i en els que crec
que el vam superar fins que ens
vam posar per davant amb gol de
Miguel. A partir d’aquí vam fer un
pas enrere que ens va penalitzar.
El rival va disposar de més metres
per tenir la pilota i generar perill
fins que va empatar. A la segona
meitat vam regalar els primers
deu minuts i el rival els va aprofitar per matar-nos en dos errades
clares de manca de concentració.
Després ho vam intentar però
ens va faltar paciència, clarividència i convicció”. Fernando
Garcia, tècnic del Móra la Nova:
“l’Ulldecona es va avançar amb
un tret de Miguel però després,
amb els minuts, nosaltres penso
que vam tenir el domini del joc
i vam anar creant situacions de
gol fins que Jaume, amb un gran
tret, va empatar. A la represa
vam sortir molt bé i, a més, vam
tenir encert. Agus va marcar l’1-2
i Martos, arran d’un córner i, amb
una bona rematada, va establir
l’1-3. Després, l’Ulldecona va fer 3
canvis i va tenir més profunditat.
Ens vam haver de defensar més
enrere però vam saber patir
i mantenir el resultat, tenint
possibilitats a la contra. Triomf
important per la confiança. Recuperem gent i hem de seguir”.
equip

GF

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

50
55
44
44
38
33
39
35
33
39
34
26
25
33
21
22
21

GC PNTS

15
25
24
37
29
30
37
31
27
32
38
39
30
45
49
51
53

*El borges s’ha retirat

50
46
46
38
35
34
34
33
32
30
26
23
22
22
15
14
12
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EL LÍDER R-BÍTEM
CAU A LA CAVA (2-1)

L’ALDEANA RETALLA
UN PUNT AL LÍDER

La Cava va guanyar el líder R-Bítem, que portava 9 victòries seguides i que veu reduït el seu
avantatge. D’entrada, els locals
van sortir amb convicció i van
tenir un parell de possibilitats,
amb una jugada en què van reclamar la vermella per una falta
a Bouj. Poc a poc, el R Bítem
es va fer dominador de la pilota
però la Cava, que així ho plantejava, va estar amb les línies molt
juntes i tancant espais. Per això
van haver poques opcions en
una primera meitat igualada. A
la represa, el partit va obrir-se. El
Rem Bitem, amb un golàs d’Aleix
Chavarria, va posar-se amb el
0-1. Però la Cava, en una contra
de manual, va empatar. El partit
es va trencar. Els visitants van
disposar d’un penal que hagués
pogut ser l’1-2. Però la pilota va
anar al pal amb el llançament de
Moha.
El líder va acusar-ho i la Cava va
crèixer. I va culminar una jugada, amb rebot del travesser, i va
fer el 2-1 davant de la il.lusió de
l’afició local que veu com el seu
equip progressa i està enganxat
a les primeres places.
És cinquè.

Catalònia i Aldeana van empatar (2-2). El partit, sobre tot a la
primera meitat, va estar marcat
pel vent. El Catalònia va tenir-lo
a favor. Malgrat això, primeres
ocasions visitants, amb rematada al travesser. Amb els minuts,
el Catalònia va jugar més a camp
contrari, disposant d’una opció
que va evitar Auré. I el Cata es va
avançar arran d’una bona jugada
de Lluís Espinach per l’esquerra. No obstant, una recuperació
aldeana en camp rival va fer-li
arribar la pilota a Jack que amb
contundència va engaltar un tret
des de 25 metres que va batre
a Gerard. A la represa, al primer
minut, contra local i centrada de
Mola perfecta per la rematada de
Prades. 2-1. Els aldeans van reclamar falta en l’inici de la contra.
El visitant Villa fou expulsat al 60.
Amb el 2-1, amb 10, els visitants
van pressionar. Una centrada de
l’aldeà Thomas va suposar una
rematada impecable de Robert al
segon pal. Amb el 2-2, el porter
local va evitar una rematada de
Jonatan. Ja al final, una manotada dins de l’àrea del defensa local
Castelló a Jack no fou sancionada. L’Aldeana, a 3 punts del líder.

A la foto de dalt, vestidor de la Cava després de guanyar el líder.
A la de baix, vestidor de l’Arnes, equip que està fent una gran temporada.

L’AMETLLA REMUNTA ‘TO’ DEIXA DE SER EL L’ARNES ES
REMUNTADA ÈPICA EL BATEA EXPLOTA
DE L’OLÍMPIC (3-4) CONTRA L’EBRE (4-0) CONTRA EL CORBERA TÈCNIC DE L’AMPOSTA RECUPERA (3-2)
L’Olímpic va guanyar a la Ràpita
(3-4) remuntant un 3-1. Els morencs retallen distàncies amb els
dos primers. Estan a un punt del
segon i a 4 del líder. La Rapitenca
B va començar millor. Amb intensitat i velocitat en les transicions
va desbordar a un Olímpic que
no estava còmode. Una incursió
de Luis David, amb gran centrada, va servir-li a Regolf per fer l’10. I poc després, Naigel, jugador
que debutava a casa, va marcar el
2-0. El partit va obrir-se, amb alternatives. L’Olímpic, arran d’una
recuperació, va reduir distàncies
amb gol d’Imanol. A la represa,
Regolf va aprofitar una indecisió
visitant i va marcar el 3-1. El partit es va trencar. La Rapitenca, en
moments puntuals, va estar fràgil
i l’Olímpic va crèixer. Primer Prat
va marcar el 3-2, a la sortida d’un
córner (els locals van reclamar
una falta en l’acció anterior al
córner). Després Imanol va empatar a 3 quan el porter local no
va poder blocar la pilota. Sufi, de
l’Olimpic, amb força, va assistir
a Imanol que va establir el 3-4
(hat-tric) “Fou en fora de joc”, per
als rapitencs. Al final, va haver un
penal clar no xiulat a l’àrea local.

El Batea, dues victòries en 7 jornades, havia perdut pistonada.
Diumenge va recuperar-la, golejant l’Ebre Escola (4-0). Segons
López, tècnic del Batea: “vam
afrontar el partit amb moltes baixes, però, malgrat això, l’equip
va sortir molt concentrat. Vam
parlar d’estar ferms en defensa,
i d’aprofitar les ocasions. I així
vam fer-ho. No vam deixar estar
còmode a un bon equip com és
l’Ebre i ens vam avançar amb els
gols d’Edu i de Chico, amb un tret
llunyà. A la represa vam seguir
igual, amb molta serietat defensiva i Ferri va resoldre les ocasions
marcant dos gols. Triomf important perquè veníem d’una mala
ratxa. Ens donarà confiança per
seguir lluitant i donar guerra fins
el final”. Xavi Subirats, de l’Ebre:
“potser vam fer el pitjor partit de
la temporada. Aviat, arran d’un
córner inexistent, vam rebre l’1-0.
L’equip no es va adaptar i el Batea
que, del mig del camp en endavant té molta pólvora, va decidir
amb un gran gol que fou el 2-0. A
la represa, amb canvi de sistema,
obrint el camp, vam reaccionar
en els primers minuts però el 3-0
va sentenciar”.

L’Ametlla, amb gols de Froi (2)
i de Pepe va remuntar a la represa (3-1). Segons Ivan Romeu,
de l’Ametlla: “el Corbera, com
preveiem, va jugar molt tancat,
buscant la contra. Nosaltres, tot
i tenir vent en contra al primer
temps, vam fer el que devíem
amb bones circulacions i obrint
el camp. Vam fer arribades, tot
i que sense ser contundents en
les darreres passades. Vam controlar les seues contres excepte
una que va acabar sent el 0-1,
possiblement en fora de joc. A
la represa, vam sortir forts i aviat vam tenir arribades. Vam empatar però vam passar una fase
de dubtes quan ens vam quedar
amb deu. Malgrat això, ens vam
refer i arran d’una bona jugada
col.lectiva, Pepe va marcar el 2-1.
Llavors ells van tenir una opció
que va evitar Eric i un travesser,
en una acció en què la pilota va
fer un estrany pel vent. El 3-1, de
Froi, va sentenciar una victòria
justa”. Josera López, del Corbera:
“l’Ametlla, sobre tot a la segona
meitat, i jugant amb deu, va ser
superior. I va merèixer la remuntada i la victòria. No hi ha cap excusa. Va ser just guanyador”.

El Flix va guanyar en la seua visita al camp de l’Amposta B (01). Dilluns es va conèixer que el
tècnic Jordi Subirats ‘To’ no seguia a l’equip. ‘To’ manifestava
que “agraeixo als jugadors el seu
comportament en una temporada en què fins ara havíem tingut
moltes dificultats en forma de
baixes. Havíem recuperat gent i
dissabte ja va notar-se contra el
Flix. Per això crec que havíem de
ser més competitius en les properes jornades. No obstant, accepto la decisió i li desitjo tot el
millor a l’equip i als jugadors perquè s’ho mereixen”. D’altra banda, del partit, Manel Landa, tècnic
del Flix: “la primera meitat va ser
igualada, tot i que vam cedir massa espais i això va aprofitar-ho
l’Amposta per poder efectuar diverses arribades. A la represa vam
canviar el sistema per a poder
controlar el partit i vam millorar
en aquest sentit. Troyano, amb
un gran gol, va fer el 0-1 i, després, vam cedir la pilota a l’Amposta per buscar recuperar i sortir
a la contra. Així vam tenir diverses
ocasions com també ells que van
crear les seues per poder marcar
i que va evitar Marc”.

L’Arnes va guanyar el S Bàrbara
i es refà de la derrota al camp
del líder. Segons Roger, de l’Arnes: “va ser un partit equilibrat
en el que el Santa Bàrbara, amb
el seu plantejament, amb 5 defenses i dos puntes, ens va crear
dificultats i, a més, es va avançar
amb el 0-1. No obstant, a partir
d’aquí, nosaltres vam interpretar
la situació de partit, buscant entrar per fora i així vam fer diverses arribades i arran d’un córner
vam empatar. Vam progressar i
arran d’una falta, John va marcar
el 2-1, a poc del descans. A la represa d’entrada vam estar força
bé, amb ocasions i Chiqui, amb
un regat i xut creuat, va marcar
el 3-1. Ells van ser molt directes
però vam contrarestar-ho amb
Manero de central i 5 defenses.
Vam treballar bé excepte en una
jugada en què vam estar tous i
va ser el 3-2. No obstant, vam
sumar una victòria que ens permet acostar-nos a la zona mitjana”. Parra, del Santa: “els 2 gols
a pilota aturada ens van fer molt
mal. Vam tenir bastantes ocasions que no vam saber materialitzar. Felicitar a l’Arnes que va ser
just guanyador”.
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EL GODALL CREIX A
ROQUETES (0-1)

TONI SÁNCHEZ, A
L’AMPOSTA B

El Roquetenc va perdre amb un
Godall que creix amb el segon
triomf seguit (0-1). Miquel Campos, cap de premsa del Roquetenc: “seguim sense guanyar a
casa i, a més, ara fa tres partits
seguits que no hem marcat. El
Godall es va avançar amb el 0-1.
Tot i reaccionar, l’equip, malgrat
tenir molta possessió de pilota,
no va fer ocasions clares davant
d’un Godall ben posicionat. A la
represa es va intentar però més
amb el cor que amb el cap. I no
es va poder empatar. El Godall,
molt sólid, va mantenir l’avantatge i va disposar de possibilitats
al contraatac”. Robert, del Godall: “vam merèixer la victòria en
un partit complicat, en un camp
que està pitjor que el nostre, davant d’un rival que em va agradar,
amb bons jugadors al centre del
camp. Ens vam avançar amb gol
de Zohui aprofitant una indecisió
d’Iniesta, i vam estar molt ordenats, fent un partit molt complet
en tots els aspectes, tenint opcions a la represa per decidir com
un penal clar no xiulat a Yassine
o un pal. Felicitar els jugadors pel
treball de la temporada, més a
prop de l’objectiu”.

*Toni Sánchez torna a les banquetes. ‘To’ ha deixat de ser el
tècnic (vegeu plana anterior)
i Toni dirigirà altre cop al club
ampostí, al filial. .
*El Jesús i Maria va guanyar (08) al camp del Sant Jaume, sumant 3 que li permeten conservar la sisena plaça a la taula.
*El Batea, molt minvat per les
baixes, va haver d’incorporar un
jugador local que estava inactiu
per a poder completar la convocatòria amb 14 jugadors. Entre
les baixes, Vilanova està sancionat. Els germans Almestoy van
ser-ho per motius personals.
*L’Aldeana segueix de pega amb
les lesions. Dissabte es va lesionar Jack, al genoll operat. Falta
confirmar el diagnòstic. En principi, els creuats no estan afectats
i falta confirmar si ho està el menisc. El davanter s’havia de fer
una ressonància avui divendres.
*Maxi va debutar amb ela Cava
en el partit de diumenge passat
contra el líder R-Bítem. Amb la
victòria, els caveros refermen la
progressió i, a més, ajusten la
part alta de la taula. La Cava és
cinquè.
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TERCERA

GF

GC PNTS

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

67
51
72
75
45
50
39
48
39
43
41
39
30
48
31
37
29
10

17
22
35
47
34
36
24
37
43
40
39
50
40
43
46
58
58
125

QUARTA

GF

GC PNTS

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

49
47
55
40
49
42
45
41
31
26
29
21
32
23

23
27
29
27
33
23
38
37
32
48
53
52
51
57

54
51
50
46
41
40
38
36
33
33
33
31
29
26
19
14
13
0

42
40
39
39
37
34
31
29
24
14
14
10
9
4
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4A CATALANA

EL LÍDER GANDESA EL PINELL GUANYA
VA REMUNTAR (2-3) EL MASDENVERGE
El Gandesa B va guanyar al
camp de l’Ebre Escola B (2-3)
i, amb un partit menys, segueix
líder. L’equip gandesà, tot i tenir una opció inicial, amb tret
al pal de Vili, no va jugar amb la
intensitat adequada en el primer
tram del duel. No obstant, Vili,
en possible fora de joc, va fer
el 0-1. Llavors, quan semblava
que el Gandesa es va fer amb el
control del joc, l’Ebre va empatar amb un gran gol de Jonatan.
Els gandesans van perdonar l’12 i l’Ebre, amb una bona contra, ben culminada per Adrià, va
marcar el 2-1 amb el que es va
arribar al descans. A la represa,
en 3 minuts (11 i 14), el Gandesa
va capgirar el marcador amb gol
de Vili, rematant una magnífica
centrada des de l’esquerra de
Guillem, i amb un altre gol, de
Gerard, que va robar una pilota a l’equip local i va encarar el
porter i va assolir el 2-3 en una
bona acció.
Amb el 2-3, el partit va estar incert fins el final perquè els gandesans no van decidir. L’Ebre
Escola va tenir la seua opció en
un córner però no va poder empatar. Al final, 2-3.

El Pinell va guanyar el Masdenverge (3-2). Segons Blai, del
Pinell, “partit molt disputat, però
amb resultat curt pel mèrits del
Pinell, amb dos pals i penal aturat pel porter del Masdenverge.
Aviat ens vam avançar amb gol
de Wille. Però els visitants van
empatar de penal. Acte seguit,
amb gol de Bicho, vam fer el
2-1. I Edu, amb un bon gol de
cap, va marcar el 3-1 al 44. A
la represa, arran d’una indecisió
local, els visitants van establir
el 3-2. D’aquí al final, el Pinell
va poder augmentar el resultat
però no va haver sort. Resultat
just i una mica curt davant d’un
bon Masdenverge”. Cristian, del
Masdenverge: “a la primera meitat no ens vam adaptar al partit i
el Pinell va avançar-se aviat. De
penal, vam empatar però acte
seguit ens van fer el 2-1. Llavors
vam reaccionar i vam gaudir de
diverses accions de gol. No obstant, a poc del descans, ells van
marcar el 3-1. A l’inici de la represa, aviat, vam establir el 3-2
però llavors, enlloc d’anar a més
vam anar a menys i ells van tenir
moltes ocasions, fallant un penal
que va aturar Marc”.

LA FATARELLA TORNA 11 DE 12: L’ALCANAR EL BENISSANET SEGUEIX ENLAIRAT DESPRÉS LA CAVA-XERTA SE
A VÉNCER (5-1)
NO S’ATURA (1-2)
D’EMPORTAR-SE EL DERBI DE LA RIBERA (1-3) SUSPÉN AL 56 (0-4)
La Fatarella va golejar el Tivenys.
Després de 5 jornades, va tornar
a guanyar. Segons Robert Costa, de la Fatarella: “el Tivenys va
venir minvat d’efectius però això
no resta mérits a la bona primera meitat nostra, dominant el joc,
jugant ben posats, marcant dos
gols i tenint nombroses ocasions,
fent dos pals i no transformant
diversos 1 contra 1 davant el seu
porter. Al descans es va arribar
amb el 2-0. A la represa vam fer el
3-0 i ells, llavors, van reaccionar
igualant el partit i fent el gol. Però,
posteriorment, vam sentenciar
amb el quart gol i, més tard, amb
el cinquè. Victòria important pel
tema anímic, per refer-nos de la
dinàmica que portàvem”.
David Montardit, president del Tivenys, deia que “per diversos motius només es van poder desplaçar 10 jugadors i 2 porters. Es va
fer el que es va poder. Tot i marcar el 3-1, avançada la represa, no
es va poder entrar en el partit i, a
més, l’equip va acusar el desgast i
en els darrers minuts ells van fer
dos gols més”.
La Fatarella és sisena a la taula
amb 34 punts i el Tivenys és desé
amb 14.

L’Alcanar va guanyar al camp del
R Bítem B (1-2). Sisco Martí, del
R Bítem: “vam jugar molt ben
posats davant d’un bon equip
que està en ratxa i que juga bé a
futbol. Però nosaltres vam saber
contrarestar-ho i per moments
vam jugar força bé. Al primer
temps, arran d’una indecisió nostra, ells van marcar un gol olímpic que fou el 0-1. El gol ens va
afectar. A la represa, tot i rebre el
0-2, l’equip va reaccionar molt bé
marcant l’1-2 i ajustant el partit.
Penso que mereixiem més. Molt
content del joc i de l’actitud”. Miquel Cervelló, de l’Alcanar: “vam
estar en general bastant apàtics.
Ens vam avançar amb un gol
olímpic i a la represa vam fer el
0-2, arran d’una bona jugada.
Però després ens van marcar l’12 i vam haver de patir als darrers
minuts, també perquè no havíem
transformat les ocasions que vam
poder crear. El R Bítem, un equip
jove que treballa i córre molt,
va lluitar fins el darrer instant.
Per això vam patir. No va ser, en
general, un bon partit nostre. La
lectura positiva va ser la victòria
en una jornada en què no vam
estar com en les anteriors”.

El Benissanet segueix enlairat,
després de guanyar el derbi al
camp de l’Olímpic (1-3). Segons
Milio Pedrola, de l’Olimpic;
“derbi comarcal de màxim interès i que va quedar demostrat
amb la bona entrada a l’estadi.
Primera part molt intensa en
què l’equip aviat es va avançar
en el marcador fent l’1-0 després d’una bona jugada col·lectiva. L’equip, desplegant un bon
joc, va tenir clares ocasions per
marcar un parell de gols més.
Però quan ja semblava que s’arribaria a la mitja part amb victòria local, els visitants van empatar en l’última jugada arran
d’un córner. Només començar
la segona part, el Benissanet
va fer l’1-2 al transformar una
pena màxima inexistent al nostre criteri. A partir d’aquí l’equip
visitant va demostrar molt ofici
i va saber controlar en tot moment el partit disfrutant d’alguna ocasió més per acabar de
sentenciar. No va ser així i el
partit va mantenir la tensió del
resultat fins just al final quan els
visitants van marcar l’1-3 definitiu. Bon partit en línies generals. Penso que amb una mica

més de sort haguéssim pogut
treure algun punt”. Ginés, tècnic del Benissanet: “va ser un
derbi amb molta afluència de
públic. Nosaltres vam començar molt ben posats, arribant en
cert perill amb diverses passades de la mort que no van tenir rematada. Però, en canvi, va
ser l’Olímpic qui va avançar-se
en el marcador, tenint algunes
arribades més. Amb els minuts,
vam reaccionar, dominant el
joc, però sense molta claredat,
excepte dues jugades que va
evitar el seu porter. En la darrera acció de la primera meitat
vam empatar. Va ser important.
La segona part va ser més nostra. Ells ja no van arribar amb
perill excepte un parell de faltes
llunyanes. Al 64, de penal, vam
marcar l’1-2 i al 84 va arribar
l’1-3 quan ells s’havien abocat
i nosaltres vam disposar de diverses contres. Així vam sentenciar, havent tingut alguna
possibilitat més. En definitiva,
victòria treballada i bon partit
de l’equip”.
El Benissanet és tercer a la taula, amb 39 punts. L’Olimpic és
cuer.

El partit la Cava B-Xerta es va suspendre al minut 56 amb el 0-4.
Els locals, que estaven minvats
d’efectius, van protestar el quart
gol visitant i, per les protestes pel
desacord amb l’arbitratge, es van
quedar amb nou. El partit ja no va
continuar.
Pel que fa als minuts que es van
disputar, des de Xerta deien que
“el partit va estar marcat pel fort
vent. Vam sortir ben posats al
camp i, tot i jugar contra vent,
vam intentar sortir combinant. En
la primera ocasió ja vam aconseguir el primer gol. El rival, impulsat pel vent, ens va posar en
alguna complicació però un cop
superada la seva pressió profunditzàvem amb facilitat generant
arribades. Encara que el rival ens
havia creat cert perill, a la mitja
part el resultat era força clar, 0 a
3. A la segona part ja amb l’ambient força enrarit, i amb algunes
expulsions locals prèvies, l’àrbitre donava per finalitzar el partit
al min 56’ amb resultat de 0 a 4.
Una victòria important de l’equip
que confirma la bona dinàmica”.
El Xerta és vuité a la taula classificatòria, amb 29 punts. Va sumar
la novena victòria.
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BAIX EBRE

FUTBOL SALA HANDBOL

L’ALDEÀ ANTONI GILABERT,
NOU PRESIDENT DEL CONSELL
ESPORTIU

RESULTATS DE LA
LLIGA TERRES DE
L’EBRE
Partits de 19a jornada:
TM Tortosa-Benifallet
Deltebre Motors-UDAP
Campredó-Dertochip
CFS Roquetes-AME Ametlla
AME Bull Boys-Dermisa
Lligallos-Toscà
Golafre-Rapitenc

L’AMPOSTA CAU A LA PISTA DEL
SANT VICENÇ I SEGUEIX EN ZONA
COMPROMESA (30-21)

7-0
5-4
5-8
9-2
3-9
3-4
7-4

VETERANS
Antoni Gilabert, conseller comarcal del Baix Ebre i regidor a
l’ajuntament de l’Aldea, és des del
dimarts 10 de març el nou president del Consell Esportiu del Baix
Ebre, entitat que s’encarrega del
foment i la pràctica de l’esport
escolar i de base a la comarca.
Gilabert, de 45 anys, exjugador de
diversos equips de futbol de les
Terres de l’Ebre i exsecretari fun-

dador del Club Tennis l’Aldea, assumeix el càrrec que deixa Enric
Adell després d’haver completat
el cicle dels quatre anys de mandat pel qual va ser escollit. El nou
president del Consell Esportiu
del Baix Ebre va dir durant la seva
presa de possessió que assumia
el càrrec amb il·lusió de poder
aportat el màxim per l’esport de
formació del Baix Ebre.

EL PERELLÓ HANDBOL
TRIOMF
CONVINCENT
(26-20)

RESULTATS DEL
CENTRE D’ESPORTS
TORTOSA

Victòria merescuda del sènior de l’Handbol Club Perelló a
casa contra Sant Joan Despí B
(26-20). Les locals van anar per
davant durant des de l’inici fins
agafar un avantatge de 7 gols a
la mitja part. La bona defensa fou
la clau per guanyar. A la segona
meitat es va mantenir la intensitat defensiva i es va conservar
l’avantatge. Després d’uns partits
complicats, contra equips de la
part alta i acumular 3 derrotes seguides, ara toca recuperar punts i
ànims. Des del Facebook del club
es destacava la tornada de l’Aida
Pinyol a la pista.

Infantil Masculí: Lleida Pardinyes-CE Tortosa 35-27. Després de quatre victòries consecutives, aquesta derrota ha
estat un contratemps. Cadet
Masculí: CE Tortosa-Santpedor 24-29. Derrota en el primer partit de la segona fase.
Cal treball i esforç per millorar.
Juvenil Femení: CE Tortosa-la
Roca 21-31. Tot i recuperar
efectius i començar amb un
6-2, el líder va reaccionar i va
acabar imposant-se.
Juvenil Masculí: CE Tortosa-H
Ribes 33-28. “Els tortosins van
demostrar el que ja sabíem
però no ho veiem, que quan
volen saben jugar a handbol, i
bé”.
Sènior masculí: CA Sabadell-CE
Tortosa 32-27.
Tot i la gran actitud i la lluita
fins al final del partit, derrota
que trenca la ratxa de victòries
dels tortosins.

PAS ENDAVANT
DEL LÍDER
ROQUETENC
15a jornada.
Canareu
descansava
Rapitenca-Aldeana
4-1
Alcanar-Roquetenc
2-3
Delta de l’Ebre-Amposta
1-0
Ametlla-Perelló
3-0
Vinaròs-Tortosa
4-2

El CH Amposta Lagrama no pot
distanciar-se de la zona de descens després de perdre a la pista
del Sant Vicenç per 30-21. Partit
de clar domini local des dels primers minuts, quan el marcador
ja reflectia un 5-0 al minut nou. A
l’equip ampostí li va costar entrar
al partit. Les dues exclusions, de
quatre minuts, a Sara i Esther encara va fer més complicat poder
reaccionar. Es va arribar al des-

VOLEI

cans amb un 15-5. La represa ja
complicada per la curta anotació
de l’Amposta “Lagrama” de la primera part i les més que dubtoses
decisions arbitrals durant el partit.
Tot i la millora en el joc del segon
temps, aquesta no va ser suficient. L’equip no va oferir la seva
millor versió. L’Amposta havia de
recuperar el partit contra el Sant
Quirze demà dissabte. Ha quedat
suspés altre cop.

L’AMPOLLA

EL SÈNIOR DEL CV ROQUETES, TOT I LA SALES I ABELLA
DOMINEN LA
DERROTA, CERTIFICA LA SALVACIÓ A
RUNNING SÈRIES
PRIMERA DIVISIÓ

Sènior masculí
CV Roquetes 0-3 Rodi Motor
Balàfia.
Els nois de Roquetes encadenen una nova derrota per 3-0,
en aquest cas davant del Balafia,
acusant les nombroses baixes.
No obstant certifiquen la permanència a la categoria recentment assolida demostrant que,
tot i la joventut de la plantilla,
tenen la capacitat de jugar-hi.
Altres resultats del club:

Juvenil masculí: CV Roquetes
3-2 CTI Balàfia Vòlei.
Juvenil femení:
CV Roquetes 1-3 Vòlei Gèlida.
Cadet femení
CV Roquetes 3-2 Vòlei Gèlida.
Infantil masculí
CV Roquetes 0-3 Bioaire Balàfia
Vòlei Lleida.
Infantil femení
CV Roquetes 1-3 CV Barberà B.
Aleví femení
Vòlei Gelida 1-4 CV Roquetes.

L’Ampolla va ser ahir diumenge 8
de març l’escenari de la segona
prova del circuit Running Series de
les Terres de l’Ebre d’aquest 2020.
La carrera de 10 quilòmetres va
comptar amb una participació
de 96 corredors i corredores. En
la categoria d’absolut masculí, la
victòria va ser per Llorenç Sales
Ferré, amb 32:40,. En la categoria d’absolut femení, el primer lloc
va ser per Agnès Abella Guzmán,
amb 44:14. En la carrera de 5 quilòmetres, amb 86 participants, la
victòria en la categoria d’absolut
masculina va ser per Carlos Herreras, amb 16:06, seguit de Laureano Panisello Gil, amb 17:03, i de
Josep Ramon Sanahuja Barranco,
amb 17:21. En la categoria d’absolut femení, les primeres a arribar a la meta van ser Ruth Martí
Solé, amb 21:54, seguida de Clàudia Giménez Ferreres i de Clàudia
Ferré Esmel, amb 22:22 i 23:10,
respectivament. (ebredigital.cat)

esports
EQUIP DE LA SETMANA
JOAQUIN CELMA

OLIMPIC
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EQUIPS DE LA JORNADA

SEGONA

TERCERA
BORRÀS
(J i Maria)

MUNTA
(Perelló)
V REALES
(Camarles)
ERIC
(Rapitenca)

ALEIX
(Tortosa)

NICO
(La Sénia)

MOLA
(Catalònia)

ROYO
(Godall)

O. GÓMEZ
(Arnes)
SAMPER
(Aldeana)
FIGO
(la Cava)

VIZCARRO
(Amposta)
BATISTE
(Móra N)
GERARD
(Ampolla)

RIKI
(Ascó)

BERNAT
(Olímpic)

DILLA
(Gandesa)

MARC BRULL
(Ametlla)

PERE
(Ulldecona)

EDU
(Batea)
ERIC
(Flix)

PRIMERA I SEGONA EN OFF

TOP SECRET
· El Barça, malament en tot:
en joc, estat físic fatal, directiva, pedrera, lesions, targetes,
plantilla curta, massa vaques
sagrades, fitxatges que són un
fiasco, deute, pocs diners a
caixa, un escàndol cada dia...
pitjor no es pot fer i a sobre el
president va de llest, en un altre
país ja hagués dimitit.
· 858 partits porta radiant en
directe al seu equip, la Rapitenca, la millor veu del futbol
ebrenc: Fernando Garcia (el
segueixen 500 oients). Va començar el 1996 i només feia els
partits de casa i a la 2000/01 va
començar amb els de fora. El
segon partit que va transmetre va ser justament al camp
de l’Ampolla, on es va guanyar
amb tres gols de Jota Vizcarro. Aquell any la Rapitenca fou
campiona i l’Ampolla segona.
A la transmissió mil es jubilarà.
·Partit Tortosa-Camarles, guanyava l’equip local 1-0 i en els
últims minuts penal clar a l’àrea
local. L’àrbitre va anar al linier i
la conversa van escoltar-la jugadors del Camarles: tot i dirli, l’àrbitre no va xiular el penal.

VILANOVA
(Roquetenc)

Com diu Bertomeu directiu del
Camarles: “Tots els anys passa
alguna cosa quan anem allí”.
El míster Kiki posa pau: “els àrbitres són humans i s’equivoquen”.
· Hi ha aficionats de la Cava
que no estan contents amb la
temporada, tot i la millora de
les darreres jornades. El director esportiu Juanjo Prats treu
ferro: “s’està millorant i potser
les coses no s’han fet tan malament. A més, ja estem treballant per la temporada vinent
amb 5 fitxatges espectaculars”.
Dos anys, dos projectes diferents. I quin serà el tercer?. Pot
haver-vi alguna sorpresa.
·Emotiva dedicatòria de l’equip,
per la victòria a Riudoms, al
president del Gandesa, Òscar
Gómez, que dos dies abans
havia perdut al seu pare.
·El filial més veterà del territori
és el del Catalònia que porta
un gran ratxa (9 partits i només
una derrota). Tot un exemple
aquest equip, liderat ara per
Pau Alegria, amb una mitjana
d’edat de 23 anys i ull a la dada:
6 de 18 anys.

El Gandesa va guanyar al final a Riudoms i manté l’avantatge en el liderat.

· La temporada del Valls no té
nom. Millor equip de la 1a catalana en les últimes quinze
jornades, amb 41 punts. I ull a
la dada: en els primers 8 partits
de lliga, cap cictòria. Va camí de
Tercera Divisió. És Segon. Gran
treball de Pallarés. Al Nàstic no
se’ls passarà per cap fitxar-lo.
Per això el Nàstic està on està.
· Quan un equip porta 16 jornades sense perdre com el
Gandesa i només dos partits
perduts vol dir que té fusta de
campió. El més difícil ja ho ha
aconseguit: fins a la jornada 23
ser millor que els tot poderosos Rapitenca i Tortosa. I ara
Dilla està recuperat de la seva
lesió. Li queda aquest calendari
a casa: Camarles, Móra Nova,

Amposta, Cambrils i Canonja.
Fora: Tortosa, Perelló, Rapitenca,
Roda, Montblanc.
· La salvació està en 34/35 punts.
Roda, Cambrils i Pobla, a tota
pressió. D’aquests tres, algun fallarà. Només s’ha complicat l’Ampolla que porta en aquesta segona
volta un punt. Crec que se salvarà,
té equip per aconseguir-ho.
· El Perelló tenia cinc baixes i La
Sénia, rècord Guines, 6: Callarisa,
Pol, Gerard, Tiscar, Labernia i Beranuy i, a més, a Zaragoza el van
haver de canviar al 38 per estar
tocat. I 4 juvenils a la banqueta. Té
molt mèrit tota la campanya, amb
moltes lesions, i quart a la taula.
· No era normal que un equip com
el Móra la Nova portés 7 jornades
sense guanyar. Aquesta setmana

tot l’equip va visitar l’ermita de
Sant Pau per fer pinya i conjura.
I va funcionar, més que una victòria a Ulldecona: un pas gran
per a la salvació.
· La Rapitenca està en un gran
estat de forma mentalment. Li
queden, a casa: Pobla, Ulldecona, Riudoms, Gandesa, Móra la
Nova i Amposta. Fora: La Sénia,
Bonavista, Camarles i Perelló.
· El Tortosa, tercera setmana que guanya 1-0. Així serà
complicat ascendir o jugar
la promoció. Ho tenen difícil.
Calendari complicat. A casa:
Gandesa, Móra Nova, Perelló i Ulldecona. Fora: Canonja,
Montblanc, Ampolla, Pobla, La
Sénia i Amposta. En camp contrari partits molt difícils.

TERCERA I QUARTA EN OFF
· Vaig dir la setmana passada

· Olimpic, imparable. Va remun-

que hi havien partits complicats per als 4 primers: Aldeana només va poder empatar;
Olimpic perdia al minut 59 3-1
a la Ràpita i va haver de remuntar; R-Bítem guanyava i va
perdre el cinquè partit. Els de
Vallés van fallar un penal amb
l’1-1, el tercer en la lliga.
· Calendari que li queda al
R-Bítem a casa: Flix, Olimpic, Godall, Corbera i Batea.
Fora: Amposta B, S Bàrbara, J
i Maria, Aldeana, Ebre i Ametlla. Calendari que li queda a
l’Aldeana a casa: Roquetenc,
Rapitenca, La Cava, R-Bitem,
Olimpic i Godall. Fora: S Jaume, Arnes, Flix, S Bàrbara i J i
Maria.

tar un 3-1 i porta en 12 partits 11
victòries amb un Imanol com
a ‘killer’ i que batrà el seu propi
rècord de la passada campanya
quan va fer 35 gols. Ara en porta
28. Li queden aquests partits a
casa: Arnes, Flix, Santa Bàrbara,
Godall i Corbera. Fora: la Cava,
R-Bítem, Amposta B, J i Maria,
Aldeana i Ebre Escola.
· L’Ametlla no té un ‘killer’ com
a golejador però si té 4 jugadors
que són l’ànima del gol. Calafat, Froi, Vizcarro i Pepe Madrid.
L’equip segueix creixent.
· Jack Cid porta només tres partits a l’Aldeana i ja és el cinquè
golejador. Tercera setmana Marcant. El que fa tenir confiança. Al
Perelló, o no la tenia o les defen-

ses de la segona catalana són
més dures.
· Un dels equips revelació
aquesta temporada és l’Arnes,
cinquè millor d’aquesta segona volta i només un partit
perdut últimes nou Jornades.
Gran treball de Roger.
· Regolf va camí de batre la
seva marca. A l’Ampolla va
marcar 62 gols en 4 temporades. Al Cata, 11. En aquesta ja
en porta 19. La gran pregunta:
tornarà a jugar a Segona?
· Partit La Cava B-Xerta: els
local es van quedar amb 8 i
es va suspendre al 65. Fonts
locals: “és molt difícil xiular
sense liniers però també hi ha
àrbitres massa joves i que els
falta molt per xiular partits”.
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gastronomia

GELATINA
DE TARONJA

INGREDIENTS 4 PERSONES
• 1 sobre de gelatina gust taronja
• 200 ml d’aigua mineral
• 150 ml de suc de taronja
• 2 taronges

PREPARACIÓ:
S’escalfa l’aigua i, quan comenci a bullir, s’incorpora el so-

bre de gelatina. Es remena amb
energia fins que la gelatina estigui totalment dissolta, i es reserva. S’afegeix el suc de taronja
quan l’aigua amb gelatina comenci a estar freda. Es pelen les
taronges, se separen els grills i es
tallen per la meitat. Es distribueixen en motlles individuals i s’incorpora la gelatina als motlles.
Es desa i es manté a la nevera 24
hores. Es desemmotlla per servir.
Bon profit!

SABIES QUE...
A més de ser rica en
proteïnes i minerals
molt beneficiosos
per a la nostra
pell, la gelatina
conté vitamines C
i D? Aquestes ens
ajuden a enfortir
el nostre sistema
immunològic.

serveis
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I M M O B I L I À R I A

VOLS

espai
privilegiat de

/ /

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.

PUBLICITAT

977
279
290

S E R V E I S

TÈCNICS
TITULATS
EN JARDINERIA

ANUNCIAR-TE?

Aquest
és
el teu

/ /
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TEL. 615 24 66 99

www.florestajardineria.com

florestajardi@hotmail.es

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

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

No t’ho
pensis més!

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4,
furgonetes...
i tot tipus de

comercial@mesebre.cat

maquinària ·
No importa l'any ni

No t’ho
pensis més!

l'estat
Màxima serietat. Pere

tlf: 686 979 513

EN
LLOGUER

VOLS ANUNCIAR-TE?

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

àries

21/03 al 20/04

Aquest és el teu
espai privilegiat de publicitat

Tel. 609 375 465

taure

21/04 al 21/05

977 279 290
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

bessons

cranc

02/05 al 21/06

22/06 al 23/07

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

EBRENCS PEL MÓN: GERARD ZARAGOZA,
NOU ENTRENADOR DEL SHABAB AL AHLI,
LÍDER DE LA LLIGA DELS EMIRATS ÀRABS
L

’entrenador de Sant
Jaume d’Enveja, Gerard
Zaragoza, fins ara a càrrec
de l’equip sub-21 del Shabab
A l’Ahli saudita, es farà
càrrec de la primera plantilla
després que la directiva
decidís cessar Rodolfo
Arruabarrena.
L’argentí, que durant la seva
etapa com a jugador va pertànyer a el Vila-real, tan sols havia aconseguit una victòria en
els últims set partits però mantenia a l’equip líder en la UAE
League.
“Que hagin pensat en mi i en
el meu cos tècnic em fa sentir molt afortunat. El president
està molt content amb el nostre treball en el sub-21. Seguirem en la mateixa línia perquè
tot surti bé”, va dir Zaragoza en
una entrevista per a l’AS.
El tècnic de Sant Jaume reconeix que no ho va dubtar ni
un segon a l’hora d’acceptar la
proposta de club, que li va arribar a través d’el mànager de
l’equip. “Ens vam reunir i em
van proposar ser l’entrenador
fins a final de temporada. No
m’ho vaig pensar dues vegades”, recorda Gerard, que buscarà recuperar la millor versió
del davanter cordovès Pedro
Conde: “És un jugador molt
important en la nostra lliga. Ve
de marcar molts gols amb el

seu anterior club. Ja hem parlat
i sap el que vull d’ell. Necessito
que tots els jugadors siguin importants en els vuit partits que
ens queden“. Gerard també
tindrà l’oportunitat de debutar
a la Champions League asiàtica.
El seu primer partit amb l’Ahli
és avui divendres, quan els de
Dubai visiten a l’Ajman. El partit
es disputarà a porta tancada a
causa de la crisi del coronavi-

rus.
L’entrenador de Sant Jaume fa
unes campanyes va entrenar a
Georgia, on va estar al front del
Torpedo i Locomotive. Va estar
també a Qatar, on va exercir
com a ajudant, i a l’Índia, sent
allí la mà dreta de Carles Cuadrat a Bengaluru.
Ara viu aquesta nova experiència fent el salt al primer equip
del Shabab A l’Ahli.
Foto: Shabab Al Ahli Twitter. Font: Diario AS.

EL TÈCNIC DE SANT JAUME D’ENVEJA
FA EL SALT AL PRIMER EQUIP, DESPRÉS
D’HAVER ESTAT ENTRENANT EL SUB-21
DEL SHABAB A L’AHLI

