
Per Setmana Santa, al Delta i a les zones de la Terra Alta pròximes als Ports, barraques i cases rurals les reserves 
ja estan pràcticament exhaurides. La situació sanitària actual al territori permet un optimisme moderat, però 

es demana precaució perquè la pandèmia no ha acabat.  P3-14

La multinacional Jabil construirà una nova planta a L’Aldea
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L’empresa anuncia una inversió global en solucions d’envasat de paper

de 12 milions, al polígon Catalunya Sud, al terme municipal de L’Aldea. 
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EDITORIAL
El Talent show de les 
monarquies

Edita:

Ja fa temps que el glamur de 
les monarquies ha passat 

de les llustroses pàgines de la 
premsa rosa a una trista realitat 
que toca de peus a terra.
S’ha vist a l’emèrit relaxant-se 
a Dubai després dels casos de 
possible cobrament de comis-
sions i retirades de diner ne-
gre de comptes de Suïssa, amb 
diverses investigacions judi-
cials obertes. Ara els toca als 
de Buckingham arran de l’entre-
vista d’Oprah a Harry, el príncep, 
i  Meghan, l’actriu, ara residents 
als Estats-Units, concretament a 
Los Angeles.
Més enllà del psicodrama famili-
ar, la parella principesca va llan-
çar un desafiament institucional 
a la monarquia britànica enviant 
una fletxa enverinada als dos 
possibles successors de la reina 

Isabel en acusar un membre de 
la família reial, que estava preo-
cupat pel color de la pell del seu 
primer fill (cal recordar que la 
mare de Meghan és afroamerica-
na). Una bomba sobre el racisme 
que va explotar en horari de mà-
xima audiència en una important 
cadena de televisió nord-ameri-
cana, i va produir un terratrèmol 
diplomàtic. S’entén que per algu-
nes persones sigui difícil copsar 
la veritable naturalesa d’una mo-
narquia: és un “negoci” familiar? 
Una extravagància innecessària i 
costosa? Un símbol d’unitat naci-
onal? El fet de rentar la monàr-
quica roba bruta davant de tanta 
audiència mediàtica potser els fa 
més “humans”? Però també cal 
pensar en el moment actual on 
es troba el Regne Unit, després 
del Brexit. Uns moments durs 

on el país es troba aïllat i bus-
cant aliats. Als 94  anys, després 
de seixanta-vuit anys de regnat, 
Isabel II segueix sense filtrar les 
seves emocions i ningú sap  lo 
que  pensa, però el paral·lelisme 
és temptador entre la crisi actual 
i la provocada, als anys noranta, 
per la princesa Diana, contra una 
família Windsor insensible al seu 
malestar depressiu. L’ofensiva 
de Harry i  Meghan  avui divideix 
l’opinió entre una facció que 
tendeix a considerar-los com a 
ingrats,  mimats  que torpedegen 
les seves famílies, denunciant la 
intrusió dels mitjans que es pres-
ten al seu joc, i una altra que els 
veu víctimes d’un clan sufocant, 
atrapat en costums passats i hos-
tils a la diversitat. Lo cert és que 
la parella principesca va llançar 
un formidable repte instituci-

onal: acusant de racisme a un 
membre de la família reial, espe-
cificant que no era, ni la reina ni 
el príncep Felip, però designant 
implícitament al príncep Carles, 
el pare de Harry (que també la 
va fer grossa amb la  Camilla), i 
al príncep Guillem, el seu germà 
gran. Lo que més sobta és que els 
dos personatges assenyalats són 
els dos successors de la reina, és 
a dir, dos possibles reis d’Angla-
terra. Sigui quina sigui la seva font 
psicològica (venjança en nom de 
Diana, gelosia entre germans), el 
gest de Harry i Meghan té una di-
mensió shakespeariana, tot i que 
Isabel II, al final del seu regnat, 
passarà gradualment la batuta al 
seu fill Charles, de 72 anys. Unes 
fletxes enverinades que fereixen, 
però no de mort, als futurs he-
reus al tron.

L’Hospital de Tortosa 
Verge de la Cinta

desplega un 
perímetre de 

cardioprotecció a 
l’exterior del recinte 

hospitalari

Dijous, 11 de març arribava a Jesús i s’iniciava la instal·lació 
del nou accelerador lineal de la Unitat de Radioteràpia de 

Terres de l’Ebre (URTE), acomplint així el calendari establert, una 
vegada retirat l’aparell anterior. A partir de l’abril començarà el 
procés de calibratge, que té una durada aproximada de 4 mesos, 
i una vegada finalitzat ja es podran iniciar els tractaments, 
previsiblement, durant l’estiu.
Aquest dilluns 15 de març, una vegada muntat el nou aparell, s’ha rea-
litzat una visita on hi ha assistit Mar Lleixà, gerent de la Regió Sanitària 
de Terres de l’Ebre, així com la regidora de Salut de l’Ajuntament de 
Tortosa, Mònica Ripoll, el director de l’Hospital de la Santa Creu, Sal-
vador Pallejà i el delegat de la Lliga Contra el Càncer de les Terres de 
l’Ebre, Francesc Vallespí i dirigida per Manel Artigues, Director del Ser-
vei de Protecció Radiològica i Física Mèdica de l’Hospital Sant Joan de 
Reus. En la visita s’ha pogut veure el nou aparell, ja a la sala i realitzant 
la deguda instal·lació de tots els components, abans que comenci el 
procés de calibratge. 
L’aparell, de la firma VARIAN, és la plataforma més innovadora que 
hi ha actualment al mercat, anomenada Truebeam, i permet la rea-
lització de qualsevol de les tècniques existents en radioteràpia. Així 
per exemple, es podran fer tractaments de radioteràpia guiada per 
la imatge i arcoteràpia volumètrica modulada, que és la tècnica més 
innovadora que permet saber en cada moment on es troba el tu-
mor i adaptar-ne el tractament a cada sessió, amb el benefici que 
comporta pel teixit sa que l’envolta, oferint una millora important en 
la qualitat i adequació del tractament a cada pacient i disminuint els 
efectes secundaris.
Amb el nou accelerador també es podran realitzar les tècniques que 
ja es feien a la Unitat de Radioteràpia amb l’anterior aparell, com són 
els tractaments amb radioteràpia d’intensitat modulada (IMRT), Ga-

ting i tècniques quadridimensionals, 
així com de noves com l’SBRT i d’al-
tres que fins a l’actualitat només es 
podien realitzar a l’Hospital Univer-
sitari Sant Joan de Reus. Per tant, 
amb aquesta millora la URTE podrà 
oferir tots els tractaments sense ha-
ver de desplaçar els pacients amb 
càncer i els seus familiars més enllà 
de les Terres de l’Ebre.
Acceleradors bessons
El nou accelerador lineal de la URTE serà bessó del que en els pròxims 
mesos s’instal·larà a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, és a dir, 
que en cas d’avaria d’un dels aparells i durant els controls periòdics, 
l’altre podrà tractar els pacients derivats del primer sense que aquests 
s’hagin de sotmetre a cap prova complementària.
La URTE tracta pacients des de juliol del 2008. Va ser plantejada com 
una descentralització dels tractaments de radioteràpia per a les Terres 
de l’Ebre per una iniciativa conjunta del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, la Lliga Contra el Càncer de les Comarques 
de Tarragona i les Terres de l’Ebre i l’Institut d’Oncologia de la Cata-
lunya Sud de l’Hospital Sant Joan (centre de referència en oncologia 
per a tota la demarcació). La URTE està dotada d’un accelerador lineal 
d’última generació (que és el que ara s’està instal·lant) i d’una unitat 
d’ortovoltatge per al tractament dels càncers de pell.
Mar Lleixà, gerent de la Regió Sanitària de Terres de l’Ebre, ha destacat 
“l’avanç favorable en la instal·lació del nou accelerador, que avança a 
molt bon ritme gràcies a la gran implicació del personal de muntatge”, 
alhora que ha volgut posar èmfasi en que “es treballarà a la màxima 
velocitat possible, sense perdre precisió ni saltar-nos cap protocol, 
per tal d’oferir quan abans sigui possible aquest servei als pacients de 
les Terres de l’Ebre que el precisin”.

Visita a la instal·lació del nou accelerador lineal

A l’Hospital de Tortosa 
Verge de la Cinta s’han 

instal·lat 4 desfibril·ladors 
externs automàtics (DEA), 
ubicats en cadascuna de les 
4 façanes de l’edifici, perquè 
els pugui fer servir qualsevol 
persona davant d’una aturada 
cardiorespiratòria.
La mesura, que s’emmarca din-
tre del Pla d’autoprotecció de 

l’Hospital, amplia la cobertura 
d’atenció a aquesta emergència 
sanitària a les zones exteriors 
del recinte hospitalari, ja que se 
suma als carretons d’aturada 
desplegats a l’interior de l’edifici.

Professionals de la Unitat de Me-
dicina Intensiva de l’HTVC pre-
sentaran pròximament un vídeo 
divulgatiu i informatiu amb les 

maniobres bàsiques de la reani-
mació cardiopulmonar i el funci-
onament dels DEA a fi de facili-
tar-ne l’ús.
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SANCIONS
Segons les dades d’Interior, 
a les Terres de l’Ebre s’han 
posat 10.005 denúncies des 
de l’inici de la pandèmia, fa 
un any, per incompliment de 
les restriccions i les mesures 
de prevenció, una mitjana 
proporcional similar a la resta 
de regions del país. 1.096 
denúncies corresponen al 
període de la tercera onada 
de la covid i el passat cap de 
setmana se’n van interposar 
138, de les quals 83 han estat 
per saltar-se el confiament 
comarcal. “Hem de continuar 
molt atents al que es pot fer 
i al que no per lluitar contra 
la pandèmia”, ha demanat 
Pallarés. També s’ha destacat 
que el 75% dels agents i efec·
tius dels cossos de seguretat 
i d’emergències de les Terres 
de l’Ebre ja estan vacunats.

VACUNACIÓ 
DE POBLACIÓ 
GENERAL
El secretari general de Salut, 
Marc Ramentol, ha indicat 
que treballen amb la previsió 
de començar la vacunació de 
població general a partir de 
l’abril de manera progressiva 
si es confirma que arriben 
les dosis compromeses. En 
declaracions al 3/24, Ramen·
tol ha indicat que el sistema 
està preparat i que primer 
es començarà per la població 
de més edat i amb proble·
mes de salut crònics. Ara bé, 
també ha reconegut que la 
Setmana Santa és un “gran 
interrogant” pel que fa a la 
situació epidemiològica, i ha 
reconegut que “res no exclou 
la possibilitat d’una quarta 
onada”. 

ASTRAZENECA
El Govern crida a la “tranquil·
litat” per la vacuna d’As·
traZeneca i remarca que la 
incidència és “molt baixa”. La 
portaveu, Meritxell Budó,
confia en recuperar el calen·
dari de vacunacions amb l’in·
forme de l’Agència Europea 
del Medicament.

MÉS 
NOTÍCIES

Els indicatius de la pandèmia segueixen estables 
aquesta setmana a les Terres de l’Ebre

Els casos de contagis 
confirmats acumulats 

a les Terres de l’Ebre 
s’eleven ahir dijous a 9.919 
(la setmana passada eren 
9.881).              
Per tant, en set dies s’han acu-
mulat 38 casos positius més al 
territori (la setmana anterior 
45). Les dades a les Terres de 
l’Ebre segueixen millorant. La 
velocitat de propagació del vi-
rus se situa en 0,78 (setmana 
passada era 0,94) i el risc de 
rebrot està en 36 (divendres 
passat era de 57). Risc molt 
moderat a hores d’ara. Aquest 
dimecres a l’Ebre, en un dia, 

se sumaven 4 nous positius de 
covid-19 confirmats per pro-
ves PCR o test antigènic rà-
pid. En dades d’ahir, el nombre 
total de morts des que es va 
iniciar la pandèmia és de 172 
(setmana passada 171). Segons 
les dades oficials facilitades 
ahir per Salut, hi ha 9 persones 
hospitalitzades per contagis a 
centres de les Terres de l’Ebre 
(divendres passat 6). Pel que fa 
a les dades d’ingressats a l’UCI, 
ahir dijous es comptabilitzaven 
14 persones a l’UCI de l’Hospi-
tal Verge de la Cinta (7 per co-
vid). Setmana passada eren 6 
(3 covid). La taxa de confirmats 

per PCR o tests d’antígens és 
de 18 per cada 100.000 habi-
tants, pels 27,51 de la setmana 
anterior. L’1,32% de les proves 
que es fan donen positiu. A la 
regió sanitària de l’Ebre, fins 
ahir, s’han vacunat 18.277 per-
sones. Un total de 7.974 han 
rebut ja la segona dosi.

MODERACIÓ
Pallarés demana extremar la precaució
davant l’aixecament del confinament comarcal
El delegat del Govern 

a les Terres de l’Ebre, 
Xavier Pallarés, ha fet 
una crida a no abaixar 
la guàrdia i extremar el 
compliment de les mesures 
de prevenció de la covid 
davant l’aixecament del 
confinament comarcal i 
altres restriccions.                 
“La gent té ganes de sortir, 
però no podem pensar que la 
situació està superada. Estem 
en plena pandèmia, no ha 
passat, però es pot afluixar 
una mica per salvar el sector 
econòmic”, ha recordat. 
Pallarés ha reconegut que les 

dades epidemiològiques i la 
pressió hospitalària, que han 
millorat a les Terres de l’Ebre, 
permeten “un optimisme amb 
moderació i respecte”. 
Aquest dilluns el risc de re-
brot a l’Ebre és moderat (38 
punts) i hi ha 9 ingressats per 
covid als centres hospitalaris 
(7 a l’UCI).
Pallarés ha celebrat l’aixeca-
ment de les restriccions que 
s’aplica aquest dilluns i ha 
agraït la feina de l’AECE (As-
sociació d’Empresaris de les 
Comarques de l’Ebre) “que 
s’ha traduït en aquesta bona 
notícia”.

La vacuna ha suposat un «punt d’inflexió determinant»
La presidenta de l’Associ-
ació Catalana de Recursos 
Assistencials (ACRA), Cinta 
Pascual, ha destacat que la 
vacunació ha significat un 
«punt d’inflexió determi-
nant» a les residències de 
gent gran que ha permès 
«tallar en sec la mortalitat 
i els contagis, agafar aire 
i mirar cap endavant amb 
esperança». Ho ha dit en 
una carta oberta amb mo-
tiu del primer aniversari del 

tancament dels centres as-
sistencials per la pandèmia i 
en què agraeix la tasca dels 
treballadors aquests mesos. 
«En unes condicions d’extre-
ma adversitat, sense material, 
protocols i normatives adi-
ents, vau fer un pas endavant 
per protegir la gent gran», 
elogia Pascual, en un text en 
què recorda les 20.000 víc-
times mortals a Catalunya, 
de les quals 8.000 en l’àmbit 
residencial.

Hospital Verge 
de la Cinta: 
ahir dijous, 

14 persones a l’UCI, 
7 d’elles per Covid. 

“La situació no està superada. Cal recordar i tenir 
clar que estem en plena pandèmia”

Cinta Pascual, presidenta de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA). 
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Denuncien una vintena de joves que feien ‘botellón’ 
La Policia Local de Tortosa 
ha denunciat 19 joves, ve-
ïns de Tortosa, d’entre 16 
i 19 anys, que estaven fent 
un ‘botellón’ a la plaça Mare 
de Déu de l’Oliva de Bítem, 
passades les cinc de la ma-
tinada de diumenge. Alertats 
per diverses trucades de ve-
ïns, amb el suport de diver-
ses dotacions dels Mossos 
d’Esquadra, els agents van 

detectar una trentena de per-
sones de diversos punts de la 
ciutat, que s’havien desplaçat 
amb motos i altres vehicles 
fins a una festa i quan sembla 
que ja estaven de tornada van 
fer una ‘parada’ al carrer, ja a 
Bítem, bevent alcohol. Els 19 
que van poder identificar han 
estat denunciats per trencar 
el toc de queda, per reunió 
a la via pública per consumir 

tortosa
PEL RISC DE CAIGUDA
El govern de Tortosa referma la necessitat de 
la subtitució de l’arbrat a l’avinguda ColomCELERITAT PER 

PLANTAR ELS 
NOUS ARBRES
L’Associació de Veïns de Fer·
reries·Sant Vicent, en un co·
municat, lamenta el malestar 
ocasionat referent a la tala 
dels arbres de l’Avinguda Co·
lon i, tot i que no es posiciona 
clarament ni en contra ni a 
favor de la tala de la totalitat 
dels arbres, sí que demana de 
traure els que  “constituïen un 
perill imminent”, reclamant a 
l’ajuntament de Tortosa “la 
màxima celeritat per plantar 
els nous”. 

L’OPOSICIÓ 
Els grups municipals de Mo·
vem Tortosa, Esquerra Repu·
blicana–Tortosa sí i Ciutadans, 
dilluns, van fer un comunicat 
en el que manifestaven que 
“rebutgem la tala indiscrimi·
nada d’arbres a l’avinguda 
Colom, al barri de Ferreries, i 
després de les declaracions
del regidor de Serveis de 
l’Ajuntament de Tortosa, Do·
mingo Tomàs, volem aclarir 
que no és cert que l’equip de 
govern de l’Ajuntament de 
Tortosa informés l’oposició 
que talarien tots els arbres 
de l’avinguda Colom. Una 
vegada més l’equip de govern 
menteix, com comença a ser 
una pràctica habitual”.

INSTAL.LACIONS 
ESPORTIVES 
El desdoblament de l’últim 
vestidor pendent al pavelló 
de Ferreries completa la re·
modelació feta a tot l’estadi. 
Les actuacions efectuades 
durant els últims anys han 
permès passar de 16 vestidors 
a 22, entre el pavelló polies·
portiu i el camp de futbol 
Josep Otero. L’alcaldessa 
Meritxell Roigé ha recordat 
que durant els últims 3 anys, 
més enllà de la construcció 
i posada en marxa del WIN, 
des de l’Ajuntament també 
s’han efectuat diverses obres 
de millora al conjunt de 
l’estadi.

MÉS 
NOTÍCIES

begudes alcohòliques, per no 
portar mascareta i per exce-
dir el nombre de persones 
permès en les reunions. Una 
de les patrulles de la Policia 
Local també va poder inter-
ceptar un turisme al camí que 
porta al cementeri, que esta-
va ocupat per 9 persones. En 
fer-li les proves, el conductor 
del vehicle va donar positiu 
per alcoholèmia (0,44 mg/l 

en aire expirat) i estava en 
possessió de substàncies 
estupefaents. 
A més de les quatre infrac-
cions anteriors, el conduc-
tor també va ser denunciat 
per conduir sota els efectes 
de l’alcohol, per la tinença 
de substàncies estupefaents 
i per l’excés de la capacitat 
autoritzada del vehicle.
(ACN)

Arranjament de camins 
afectats pels aiguats

L’Ajuntament de Tortosa ha fi-
nalitzat esta setmana l’arranja-
ment dels camins del barranc 
de Sant Llàtzer i del camí de 
les Revoltes. Es tracta de dos 
vials que van quedar afectats 
pels temporals de pluges dels 
últims anys, especialment pel 
fort episodi de precipitacions 
del 2018 i, més recentment, 
amb la tempesta Glòria del 
2020. Aleshores ja es van fer 
actuacions d’urgència per ga-
rantir el pas de les persones 
que tenen finques a la zona i 
ara s’ha completat amb una 
intervenció en un tram de 
pràcticament un quilòmetre i 
mig de llargada. L’alcaldessa, 

Meritxell Roigé, ha remarcat 
la importància d’esta actuació, 
atès que els camins ara arran-
jats suposen un eix que verte-
bra Sant Llàtzer.

El govern municipal de 
Tortosa referma que 

l’actuació que s’està duent a 
terme per a la substitució de 
l’arbrat de l’avinguda Colom, 
a Ferreries, era necessària 
davant el risc que existia per 
la possibilitat de caiguda 
de branques de grans 
dimensions.                 
Els treballs efectuats així ho 
han pogut confirmar: l’extrac-
ció de l’arbrat vell ha permès 
certificar que els exemplars 
tenien l’interior podrit, amb 
cavitats que en alguns ca-
sos eren considerables. Un 
fet que, amb episodis de plu-
ja abundant o de forts vents, 

podien provocar caigudes de 
branques amb el que això su-
posava. La majoria de les pa-
tologies existents es trobaven 
a les parts aèries. L’actuació 
continua en marxa i té com 
a finalitat replantar arbres al 
llarg de tota l’avinguda Colom, 
entre el carrer de Tarragona i 
l’avinguda de Marcel·lí Domin-
go (C-12).
En els últims anys, l’Ajunta-
ment ha plantat més de 400 
arbres en diverses actuaci-
ons al conjunt de la ciutat. 
D’aquesta forma, l’Ajuntament 
ha sortit al pas de les queixes 
de la ciutadania que fins i tot 
va fer una concentració.

“Les branques superiors dels arbres presentaven un 
deteriorament per podridura que podia provocar la 

caiguda de branques de grans dimensions”

La Fira de l’Oli i la Garrofa se 
suma al Projecte Emma

La Fira de l’Oli i la Garrofa de les 
Terres de l’Ebre de Jesús s’ha 
volgut sumar al Projecte Emma 
amb un sorteig d’un lot de les 
43 botelles que configuraven 
enguany l’edició de l’espai Àgo-
ra de l’Oli. Es posen a la venda 

1.000 paperetes, al preu unitari 
de 5 euros en concepte de do-
natiu, que s’aconseguiran per 
comerços de Roquetes, Torto-
sa i Jesús. El guanyador sortirà 
del sorteig de la Grossa de Sant 
Jordi (27 d’abril).
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ROBATORIS 
AMB FORÇA 
DE BICICLETES 
DE L’INTERIOR 
D’UN PÀRQUING  
PRIVAT
La policia local d’Amposta 
va detenir un veí de la ciutat 
de 20 anys com a presumpte 
autor de tres robatoris amb 
força de bicicletes de l’in·
terior d’un pàrquing privat. 
Els fets van tenir lloc l’últim 
cap de setmana del mes de 
febrer passat i el primer de 
març. La investigació oberta 
va permetre determinar la 
suposada autoria dels fets i 
arrestar un dels presumptes 
autors. Segons el cos poli·
cial, no es descarten noves 
detencions relacionades 
amb el cas.

PROJECTE 
SOSTENIBLE 
De brossa de contenidor 
a compost per als parcs i 
jardins municipals. L’Ajunta·
ment d’Amposta, el Copate 
i la Fundació Astres s’han 
alineat per fer realitat un 
projecte sostenible gràcies 
al qual la matèria orgànica i 
les restes de poda es trans·
formen en compost que 
des d’ara s’utilitza per a la 
fertilització de les espècies 
del Parc dels Xiribecs.   

RUTES PER AL 
2021 
Turisme i Cultura preparen 
més de cinquanta rutes per 
aquest 2021 Conèixer la Tan·
cada o l’Encanyissada amb 
bici, descobrir la petjada de 
la Batalla de l’Ebre a Am·
posta des de sobre el llagut 
Lo Sirgador o visitar la Torre 
de la Carrova. Aquestes són 
només algunes de les rutes 
que ofereixen les regidories 
de Turisme i Promoció Ex·
terior i de Cultura. Les acti·
vitats estan disponibles per 
reservar i comprar entrades 
a la pàgina turismeamposta.
cat.

MÉS 
NOTÍCIES

La Taula Socioeducativa crea un grup motor de treball
Els agents socioeducatius 
d’Amposta es van reunir en 
la segona trobada de la Tau-
la socioeducativa, impulsada 
per les àrees de Drets Socials 
i Ciutadania, Serveis Socials 
i Salut, Educació i Joventut 
de l’Ajuntament d’Amposta i 
constituïda el 23 de setem-
bre. La Taula treballa amb el 
convenciment que només 
amb la suma de l’esforç de 

tota la comunitat - el reconei-
xement mutu i l’expertesa dels 
recursos tècnics, la implicació 
de la ciutadania i l’aprovació 
de les institucions incorpo-
rant aquests temes a l’agenda 
política i aportant recursos- 
serem capaços de potenciar 
els factors de protecció i mi-
norar els factors de risc per tal 
de millorar la vida dels infants, 
adolescents i joves.

L’Ajuntament renova convenis de 
col·laboració amb 18 entitats esportives
L’Ajuntament d’Amposta 

ha renovat els convenis 
de col·laboració amb divuit 
entitats esportives diferents 
de la ciutat. En total, s’han 
atorgat 232.500 euros.                     
“Després d’un any com el que 
hem passat, les entitats espor-
tives necessiten, encara més, 
que continuem apostant per 
l’esport ampostí i els atorguem 
i flexibilitzem el nostre suport 
econòmic perquè puguin ti-
rar endavant la seva activitat”, 
apunta Marc Fornós, regidor 
d’Esports. A causa de la situa-
ció actual, no s’ha fet cap acte 
presencial amb les entitats per 
signar els acords. Les entitats 
amb les quals s’ha rubricat 
l’acord enguany són:

Club Nàutic, Club E. Sala Es-
grima, Unió Atlètica Montsià, 
Club Natació Amposta, Club 
Handbol Amposta, Club Fut-
bol Amposta, Club Futbol Sala 
Amposta, Club Hoquei Patí 
Amposta, Club de Tir Montsià, 
Club BTT Montbike, Club Es-
portiu Angel Apasa, Los Taus 
RCTE, AE Veterans CFA, Moto 
Club Amposta, Club Espor-
tiu Amposta, Club E. de Pesca 
Imposita, Club Joves Ciclistes 
Amposta i  C. Bàsquet Ampos-
ta.

COMERÇ
L’amposta.market renova la seva imatge i 
inicia una campanya de promoció
L’Ajuntament d’Amposta 

ha renovat la plataforma 
digital amposta.market, 
el marketplace digital del 
comerç de proximitat de la 
ciutat, que ja es va estrenar 
el 2019.               
Ara, llueix un nou disseny i és 
adaptable a telèfons intel·li-
gents. Amb aquesta millora, 
arriba també una nova cam-
panya de comunicació de la 
plataforma a través de dife-
rents mitjans, online i offline.
“Aquesta plataforma s’em-
marca en el Pla de Digitalit-
zació del Comerç d’Amposta, 
dins del Pla de Dinamitza-

ció A la Vora; és una altra de 
les iniciatives amb les quals 
l’Ajuntament se situa al cos-
tat del comerç local”, expli-
ca Susanna Sancho, regidora 
de Comerç i Mercat Munici-
pal. També en el mateix pla 
es troba la implantació del 
servei de repartiment a do-
micili Teuporto, amb conveni 
amb Fecoam (Federació de 
Comerç d’Amposta) i l’Asso-
ciació de Restauradors d’Am-
posta.
Els comerciants presents a 
aquesta plataforma de ven-
da online s’han constituït 
en l’associació MarketPlace 

d’Amposta per tirar endavant 
amb les campanyes de publi-
citat de l’espai i amb la for-
mació i assistència tècnica a 
les botigues.

S’han atorgat 
232.500 euros

en total

S’ha constituït  
l’associació Market 

Place d’Amposta
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EL SINDIC DE 
GREUGES, A 
DELTEBRE 
El proper dilluns l’equip 
del Síndic de Greuges farà 
atenció telemàtica al muni·
cipi de Deltebre. S’atendran 
a totes aquelles persones 
que vulguin fer consultes o 
presentar queixes sobre una 
actuació de l’administració 
i també sobre les empreses 
que presten serveis d’in·
terès general (llum, aigua, 
gas, etc). Cal sol·licitar cita 
prèvia: 900 124 124/ sindic@
sindic.cat.

EMBARCACIÓ 
EMBARRANCADA 
A LA COSTA DEL 
DELTA 
La Policia Local de Deltebre 
ha localitzat aquest dissabte 
una embarcació embarran·
cada davant la costa del 
Delta, al voltant de l’Illa 
de Sant Antoni, al terme 
municipal de Deltebre. En 
l’operatiu, conjuntament 
amb els Mossos i la Guàrdia 
Civil, s’han trobat almenys 
cinc fardells de droga a 
l’interior de la barca. Segons 
fonts policials, és habitual 
que els tripulants aban·
donin l’embarcació quan 
s’encalla en bancs de sorra 
d’espai desconeguts. Per ara 
no s’ha detingut cap dels 
responsables del transport 
de la droga i la investigació 
continua activa.

‘MELETA DE 
ROMER. LES 
POSTRES DE LA 
GESSA’ 
La cuinera de l’Ametlla 
Gessamí Caramés, copre·
sentadora del programa 
Cuines de TV3, ha publicat 
un receptari en el qual es 
poden trobar dolços, pastis·
sos més sofisticats, postres 
tradicionals, pans, brioi·
xos, ‘foccacies’ i fins i tot, 
opcions sense gluten, sense 
lactosa i baixes en calories. 

MÉS 
NOTÍCIES

Rotació del cultiu d’arròs amb quinoa 
Durant 3 anys s’ha provat al 
delta la viabilitat de cultivar 
quinoa com a cultiu comple-
mentari a l’arròs. El pseudo-
cereal té una tolerància alta 
a la salinitat i els resultats 
preliminars confirmen que es 
podria alternar la plantació 
de quinoa a l’hivern, amb la 
de l’arròs, a l’estiu. L’estudi 
forma part del projecte Im-
proRice de la Universitat de 

Barcelona, AgroServeis.cat i 
l’IRTA. La recerca destaca que 
la rotació de cultius frenaria la 
dinàmica de les males herbes, 
que és un dels “grans malde-
caps” i una important despesa 
per als arrossaires, que la qui-
noa es podria cultivar en secà, 
i que les cooperatives i in-
dústries podrien processar-lo 
amb la maquinària que fan 
servir per a l’arròs.

DELTEBRE
L’Ajuntament canvia a LED les llumeneres
dels carrers Amposta, Reis Catòlics i Colom
L’Ajuntament de Deltebre 

ha iniciat els treballs 
de substitució a LED de les 
63 llumeneres dels carrers 
Amposta, Reis Catòlics i 
Colom.                  
L’actuació té un cost del vol-
tant de 25.000€. Es preveu 
un estalvi anual de més de 
2.400€ en consum de llum 
gràcies a aquest canvi. El can-
vi d’enllumenat a LED, malgrat 
que la seva substitució s’ha 
endarrerit a causa de la pan-
dèmia, és també una actuació 
que segueix mostrant el com-
promís de l’Ajuntament per la 

sostenibilitat. En aquesta línia, 
recentment es va fer la pre-
sentació de la instal·lació de 
carregadors elèctrics i la ces-
sió de dos vehicles elèctrics 
per al propi ajuntament, o 
també el projecte d’instal·la-
ció de plaques fotovoltaiques 
en set equipaments munici-
pals, el qual està en procés de 
contractació.

DELTEBRE
Mor una conductora després que el seu cotxe 
va sortir de la carretera i va bolcar
La veïna de Deltebre, J. 

B. T, de 37 anys, és la 
conductora que ha mort 
aquest dimarts al migdia 
quan el seu cotxe ha partit 
una sortida de via i ha 
bolcat al punt quilomètric 
9,3 de la carretera TV-3454, 
a l’altura d’aquest mateix 
municipi.              
La dona, que era l’única ocu-
pant del vehicle, ha hagut de 
ser excarcerada de l’interi-
or pels bombers. Circulava 
en direcció a Deltebre quan 
s’ha produït el sinistre, cap a 
un quart de tres de la tarda. 
Arran de l’accident s’han ac-

tivat tres patrulles dels Mos-
sos d’Esquadra, quatre dota-
cions dels bombers així com 

dues ambulàncies del SEM. 
Amb aquesta víctima, són 13 
les persones que han mort en 

accident de trànsit enguany a 
la xarxa viària interurbana de 
Catalunya. (ACN)

Es preveu un estalvi 
anual de més de 

2.400 euros
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CAMARLES 
El Ple del passat dilluns va 
aprovar per unanimitat de 
tots els grups municipals, la 
moció presentada pel grup 
La Veu del Poble, per a l’ad·
hesió de l’Ajuntament de Ca·
marles a la Plataforma para 
la Defensa de los Festejos de 
Tauromaquia Tradicional i va 
nomenar a Miguel José Olid 
Bertomeu, regidor de Medi 
Ambient, Agricultura i Indús·
tria, com a representant en 
la plataforma.

BENIFALLET 
Jordi Borràs Faneca, del grup 
municipal de Candidatura 
de Progrés, va prometre el 
càrrec com a nou regidor de 
l’Ajuntament.
Borràs, que substitueix 
Lourdes Doliu, assumeix les 
responsabilitats d’Educació, 
Cultura i Comunicació i Es·
ports. La remodelació al go·
vern ha portat alguns canvis 
en l’organigrama. El regidor 
Elies Ortega s’encarregarà 
de Serveis Socials i Família i 
Ocupació i la regidora Sílvia 
Folqué, d’Atenció a la Dona 
i Perspectiva de Gènere. En 
el mateix ple, la regidora del 
grup municipal d’Esquer·
ra Benifallet, Anna Maria 
Salaet Ferré, va presentar la 
seva renúncia al càrrec per 
motius personals i laborals. 
L’alcaldessa, Mercè Pedret, 
va donar la benvinguda a 
Jordi Borràs i va mostrar la 
seva confiança en les seves 
aportacions en benefici de 
Benifallet. També va agrair 
la dedicació com a regidora 
a Anna Maria Salaet i li va 
desitjar molta sort. 

MÉS 
NOTÍCIES

ADELA s’incorpora a l’AEHT
Aquest dimecres el Club 
Nàutic de l’Ampolla ha estat 
l’escenari de l’acte d’adhesió 
de l’Associació d’Empresaris 
de l’Ampolla (ADELA) a l’AE-
HT (Associació d’Empresaris 
d’Hostaleria de la Província 
de Tarragona). Juani Piñana, 
presidenta d’ADELA, ha pre-
sentat al costat de Francesc 
Pintado, president de l’AE-
HT, i de l’alcalde de l’Ampo-
lla, Francesc Arasa, l’acord 

de vinculació de dues entitats 
unides per primer cop amb 
l’objectiu d’enfortir i represen-
tar el sector hostaler a l’Am-
polla sota el paraigua de l’AE-
HT, sense perdre la identitat i 
la trajectòria aconseguida per 
ADELA fins al moment. Amb la 
constitució d’aquesta nova as-
sociació, l’AEHT segueix amb 
el propòsit de regenerar i di-
namitzar el sector arreu del 
territori.

GastroMar l’Ampolla, del 21 al 23 de març
GastroMar l’Ampolla, 

impulsat per 
l’Ajuntament de l’Ampolla, 
neix com un esdeveniment 
per donar a conèixer els 
productes del mar de 
les Terres de l’Ebre i per 
extensió de la Mediterrània 
i consolidar el municipi 
com a espai gastronòmic 
del Delta de l’Ebre.                  
Del 21 al 23 de març, les jor-
nades professionals de cuina 
i ciència tractaran temes re-
lacionats amb la cuina ma-
rinera tradicional i contem-

porània, “la cuina d’abord”, 
i es parlarà d’investigació, 
ciència, salut i sostenibilitat, 
realçant espècies de peix i 
productes mariners poc ha-
bituals als mercats i a les 
cartes dels restaurants.
D’altra banda, en el marc 
d’aquest congrés culinari, 
se celebrarà la 7a edició de 
l’Ampolla, cuina de l’ostra, 
on restauradors de la locali-
tat presentaran un plat d’os-
tra cuinada el qual serà valo-
rat per un jurat que escollirà 
l’opció més saborosa.

L’ALDEA
Objectiu: ser un municipi referent amb 

xarxes de carrils bici i vies verdes
Des de l’Ajuntament s’està 

treballant perquè el 
municipi de l’Aldea sigui un 
poble referent de xarxes de 
carrils bici i vies verdes.              
S’ha elaborat un Pla on es de-
tallen les actuacions ja realit-
zades, les que estan en exe-
cució i que entraran en servei 
a mig termini i les accions 
pensades per a posar en servei 
en un futur. Actualment a l’Al-
dea hi ha 3.900 metres lineals 
en servei, 2.800 que entraran 
en els pròxims mesos i 2.900 
metres que ho faran en un fu-
tur. A més també compta en 
6.425 metres lineals de tram 
compartit de la via verda del 
tram del carrilet, del Consell 
Comarcal i altres 1.189 metres 
lineals que es posaran en ser-
vei al municipi en un futur.
Aquest Pla també pretén con-

nectar en diferents punts de 
vies verdes, com ara la via 
verda del Carrilet en direc-
ció a Deltebre o la via verda 
en direcció als Lligallos, Ca-
marles i L’Ampolla, seguint el 
traçat de l’antiga via de tren. 
Segons l’alcalde, Xavier Royo,  
“hem dissenyat un pla on es 
representen els graus d’exe-
cució d’implantació de les 
xarxes i carrils bici al munici-
pi, prevenint futures connexi-
ons amb altres poblacions del 
Delta. Pensem que aquest pla, 
servirà com a reclam turístic 
no estacional, en un futur no 
molt llunyà”. Amb la xarxa de 
carrils bici  a més de poten-
ciar el cicloturisme  i turisme 
familiar els visitants tindran 
un atractiu afegit  per visitar  
i poder descobrir  el Delta de 
L’Ebre, partint de L’Aldea.
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CAMPANYA  
TURÍSTICA 2021
La Ràpita va participar 
en la taula rodona orga·
nitzada per l’Associació 
d’Apartaments Turístics 
de la Costa Daurada i les 
Terres de l’Ebre per valo·
rar la campanya turística 
2021. La Ràpita és un dels 
municipis seleccionats entre 
els diferents patronats de 
turisme per aportar la seva 
visió turística amb relació a 
la campanya d’enguany.

L’alcalde i regidor de Turis·
me, Josep Caparrós, destaca 
que “és estratègic per al 
nostre territori que la Ràpita 
participi en les reflexions 
sobre la campanya turística 
amb altres municipis de 
la província per compartir 
experiències i posar en 
comú estratègies de recu·
peració turística”. L’Oficina 
de Turisme de la Ràpita va 
reflexionar, sobre les ajudes 
i el suport empresarial que 
reben i les accions planifi·
cades per promocionar les 
campanyes. A més, en la 
taula rodona van compar·
tir projectes i iniciatives 
per treballar de cara a la 
recuperació turística de la 
temporada 2021.

AL.LEGACIONS 
AL PLAN PARA LA 
PROTECCIÓN DEL 
DELTA 
L’Ajuntament de la Ràpita 
demana a la ciutadania 
que presenti al·legacions al 
Plan para la Protección del 
Delta de l’Ebre.  A la pàgina 
web de l’Ajuntament de 
la Ràpita (larapita.cat) es 
poden descarregar els mo·
dels d’al·legacions i el Plan 
para la Protección del Delta 
de l’Ebre. Les al·legacions 
es poden presentar, fins al 
dimecres 31 de març de 2021, 
de manera presencial a la 
recepció de l’Ajuntament, 
“on també podreu sol·licitar 
el model d’al·legació per 
emplenar·lo, o telemàtica·
ment”. 

MÉS 
NOTÍCIES

montsià
LA RÀPITA
Agricultura reconeix Orígens amb el distintiu 
de l’Estratègia marítima de Catalunya

Distintius a iniciatives del GALP ‘Mar de l’Ebre’
Cinc iniciatives dels Grups 
d’Acció Local Pesquer Mar 
de l’Ebre (GALP) pel període 
2019-2020 han estat recone-
gudes per la Direcció General 
de Pesca i Afers Marítims del 
Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció amb els distintius de l’Es-
tratègia marítima de Catalu-
nya 2030 (EMC). 
L’objectiu d’aquests distin-

tius, que enguany s’atorguen 
per segon cop, és reconèixer 
aquelles iniciatives que hagin 
contribuït a la implantació de 
l’Estratègia marítima de Ca-
talunya 2030. Les iniciatives 
GALP Mar de l’Ebre distingides 
enguany són: 
1) Creació d’una peixateria per 
a la promoció de peix local de 
la Confraria de Pescadors Sant 
Joan de Deltebre; 2) Habilita-

Orígens ha estat 
reconeguda, per 

la Direcció General de 
Pesca i Afers Marítims del 
Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, amb el 
distintiu de l’Estratègia 
marítima de Catalunya 
2019-2020.                
El projecte “El patrimoni etno-
lògic de la Mar de l’Ebre. Una 
eina de posada en valor i di-
vulgació de l’activitat pesque-
ra” és una de les 5 iniciatives 
del Grup d’Acció Local Pes-
quer Mar de l’Ebre premiades 
en la Jornada sobre el Desen-
volupament Local Participatiu. 
El regidor d’Identitat, Rafa Ba-
lagué, exposa que “és un or-
gull que valorin la nostra feina 

de recuperar les tradicions i 
els diferents arts de pesca que 
ja no estaven en el nostre dia 
a dia i tornar-los a posar en 
escena”. Balagué afegeix que 
“han reconegut una festivi-
tat que explica la història del 
nostre poble a través d’actes i 
activitats, més enllà del que es 
veu en una imatge”.

El Fòrum del Talent reflexiona sobre les formes de 
vida que ens ha portat la pandèmia

La primera sessió va 
tenir lloc divendres a 

l’Institut Montsià

“És un orgull que 
valorin la nostra 

feina de recuperar 
les tradicions i els 
diferents arts de 

pesca”

El Fòrum del Talent, 
l’àgora ciutadana de 

pensament i innovació, que 
forma part de l’Agència de 
Desenvolupament Local 
del Montsià, reflexiona en 
aquesta edició sobre les 
formes de vida que ens ha 
portat la pandèmia.                 
Hi ha tres sessions. La prime-
ra fou divendres. Les dos se-
güents seran el 27 de març 
i el 6 d’abril. La primera, fou 
conduida pel neurocientífic 
David Bueno. La segona ses-
sió, el 27 de març, que tindrà 
lloc a l’Ermita de la Pietat (Ull-
decona) té l’objectiu de ser 

una aposta per la reactivació 
de la cultura a les Terres de 
l’Ebre. L’artista, Nu Díaz ens 
proposarà autodescobrir el 
nostre posicionament al món. 
La tercera sessió, el 6 d’abril, 

que tindrà lloc al Centre d’Art 
Lo Pati (Amposta) parlarà del 
trànsit permanent de l’àmbit 
rural a l’urbà arrel de l’exposi-
ció La Muda, de Josep Piñol i 
Greta Díaz.

ció d’un espai per dur a terme 
la transformació, elaboració i 
comercialització de productes 
derivats de la pesca. Peixateria 
Magdalena Nos Paris.
3) Presentació del projecte “El 
patrimoni etnològic de la Mar 
de l’Ebre. Una eina de posada 
en valor i divulgació de l’acti-
vitat pesquera”. Ajuntament de 
la Ràpita (notícia de la part su-
perior).

4) Presentació del projecte 
“Construcció i adaptació del 
restaurant mariner Mestral a 
l’Ametlla de Mar”. Restaurant 
Mestral.
5) Diversificació de l’activitat 
del Centre de Submarinisme 
Plàncton Diving.
Els diplomes es van lliurar en 
el marc de la Jornada sobre el 
Desenvolupament Local Parti-
cipatiu al GALP Mar de l’Ebre.
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CREMEN DOS 
CONTENIDORS 
PER ACTES 
VANDÀLICS 
En menys d’un mes s’han 
cremat dos contenidors en 
diferents zones del poble. Un 
contenidor de paper·cartó 
i un de fracció resta d’illes 
diferents. Les càmeres de 
l’interior de l’ajuntament 
han enregistrat imatges dels 
autors. “Són dos individus 
que clarament van calar foc 
intencionadament”.
L’ajuntament ha denunciat 
publicament, als que actuen 
d’aquesta forma, destrossant 
de manera meditada i sense 
motius el mobiliari urbà. El 
COPATE ha substituit amb 
diligència els dos conteni·
dors. (La Plana Ràdio)

S BÀRBARA

OBRES DE 
RESTAURACIÓ 
DE LES  
ESTRUCTURES 
HISTÒRIQUES DEL 
CASTELL 
L’ alcaldessa d’Ulldecona ha 
signat ja els decrets d’adju·
dicació del contracte d’obres 
de restauració i consolidació 
d’estructures històriques i 
mesures de protecció i posa·
da en valor del Castell, tant 
pel que fa al lot 1 i 2, enllu·
menat ornamental i sistema 
de videovigilància, com al lot 
3, els treballs de construcció 
d’edificis culturals, treballs 
generals i obres d’engi·
nyeria civil. Als lots 1 i 2 es 
van presentar 3 empreses i, 
finalment, segons el dicta·
men de la mesa de contrac·
tació, han estat adjudicats 
a Contrafforte Restauro S.L 
per un import de 19.294,67 
euros i 13.837,77 euros 
respectivament. Pel que fa al 
lot 3, al que s’han presentat 
sis licitadors, els treballs de 
restauració pròpiament, han 
estat adjudicats a l’empresa 
Cyrespa Arquitectònico S.L. 
per un import de 217.215,25 
euros (IVA inclòs).

ULLDECONA

Les obres de l’auditori avancen a bon ritme i ja 
superen el 60% de l’execució total
Les obres de construcció del 
nou Auditori Municipal José 
Antonio Valls es troben per 
damunt del 60% de l’execució 
total. Al febrer es va acabar la 
fase més complexa, l’estructu-
ra de l’edifici principal, mentre 
que els treballs a l’edifici annex 
estan ja en una fase molt avan-
çada. La fase d’estructura ha 
finalitzat a l’edifici que té accés 
per l’avinguda de Catalunya, 
on hi ha la sala gran de l’audi-
tori. En concret, s’ha constru-
ït una gran llosa inclinada que 
suportarà part de la zona de 
butaques i s’han acabat d’ins-
tal.lar les lloses prefabricades 
que tanquen el forjat de la sala 
principal
Tal com explica Ivette Fibla, re-
gidora de l’àrea: “Els  arquitec-
tes que han dissenyat el pro-
jecte l’han concebut com una 
caixa de formigó totalment 
independent de les edificaci-

ons veïnes. Per tant, la peculi-
aritat de l’obra es troba en tota 
aquesta fase de l’estructura, ja 
que és molt important evitar 
la transmissió de sons i de vi-
bracions als edificis contigus”. 
L’edifici secundari, situat al 
carrer de Miquel Figueres, po-
drà funcionar de forma inde-
pendent del mateix auditori i ja 
es troba en una fase de cons-
trucció molt més avançada. El 
termini d’execució de l’obra 
era inicialment de divuit mesos 
i acabava a principis de 2021, 
però l’empresa adjudicatària 
ha demanat una pròrroga per 
a poder finalitzar-la uns mesos 
més tard: a causa de l’aturada 
per la pandèmia de covid-19 

SANTA BÀRBARA
Es presenten al·legacions al 

projecte de la planta

Dimecres era la data límit per 
presentar al·legacions al pro-
jecte de la planta de compos-
tatge projectada al terme mu-
nicipal de Santa Bàrbara.
L’alcalde Antonio Ollés expli-
cava que les al·legacions van 
encaminades, a si el projecte 
tira endavant, sigui el màxim 
segur possible i doni les mà-
ximes garanties amb allò que 
preocupa als veïns i veïnes. 
Entre les diferents al·legaci-
ons, un total de set, que pre-
senta l’ajuntament, les més 

destacades giren al voltant de 
la seguretat de la planta, l’im-
pacte visual o els controls de 
possibles plagues. 
L’alcalde també recordava que hi 
ha al·legacions en la línia de les 
que ha presentat la plataforma. 
Segons l’alcalde tot i que l’equip 
de govern va oferir la possibili-
tat a l’oposició d’incloure alguna 
al·legació, aquests no n’han pre-
sentat cap “segurament amb les 
que ha presentat la plataforma ja 
en tenen prou“, afirmava l’alcal-
de. (Notícia de la Plana Ràdio)

SANT JAUME
Programa Treball i Formació

Els joves del Programa Treball i 
Formació–Línia Joves tutelats 
i extutelats inicien la formació 
obligatòria de competències 
transversals. La subvenció ha 
permès a l’Ajuntament de Sant 
Jaume d’Enveja la contracta-
ció i formació per facilitar una 
experiència professional a un 
sector de la població jove, es-
pecialment vulnerable, com són 
els joves tutelats i extutelats per 
l’Administració de la Generali-
tat, per facilitar les transicions 
posteriors al mercat de treball 
ordinari. Els quatre joves que 
treballen a l’Ajuntament de Sant 
Jaume, conjuntament amb els 

que ha contractat l’Ajuntament 
d’Amposta han iniciat la forma-
ció obligatòria de competències 
transversals al Casal municipal 
d’Amposta, seguint les mesures 
de seguretat Còvid-19.
Al llarg de 2 mesos es forma-
ran deu joves, de les dues po-
blacions, en habilitats de co-
municació i treball en equip, 
competències que ajudaran a 
millorar la seva incorporació al 
món laboral. “És important des-
tacar i agrair la predisposició de 
l’Ajuntament d’Amposta oferint 
aquesta col·laboració a l’Ajunta-
ment de Sant Jaume per poder 
portar a terme aquesta acció.

i també per incidències o im-
previstos, sobretot en la fase de 
l’estructura. Per tant, està pre-
vist que l’obra estiga enllestida 
a principis de setembre i que hi 
haja una desviació econòmica 
per fer front als imprevistos.
L’alcalde Joan Roig comenta 
que “el futur auditori d’Alcanar 
serà un equipament d’última 

“Serà un equipament 
d’última generació”

generació, dels millors del ter-
ritori amb aquestes caracterís-
tiques, i que, a més, podrà tenir 
un ús polivalent”. I recorda que 
“és molt necessari per al nostre 
municipi. Tenim un teixit asso-
ciatiu i cultural en molt bon es-
tat de salut que en farà un bon 
ús i que donarà molta vida a 
l’equipament”.

ALCANAR
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VILALBA DELS ARCS
Rebuig a la massificació eòlica 
de la Terra Alta amb un acte cultural
Prop d’un centenar de perso-
nes han denunciat aquest diu-
menge la massificació eòlica 
de la Terra Alta en una acció 
cultural i reivindicativa im-
pulsada per l’Associació Terra 
Alta al celler Bernavi a Vilalba 
dels Arcs. El col·lectiu rebut-
ja la instal·lació dels parcs dels 
Barrancs, Punta Redona i Tres 
Termes, que es van començar 
a tramitar amb l’antic decret de 
renovables conegut com el de 
les ZDP (Zones de Desenvolu-
pament Prioritari). “Tot i les dues 
mocions acordades i la unitat 
política que hi havia dins de la 
comarca contra la massificació 
no s’ha fet complir”, ha lamentat 
la seva portaveu, Marta Martínez. 
També ha assegurat que lluitaran 
per aturar els catorze nous pro-
jectes projectats. Segons Mar-
tínez, la massificació eòlica és 
“l’amenaça més gran” que pateix 
la comarca de la Terra Alta. Per 

aquesta raó, l’Associació Terra 
Alta Viva està presentant infor-
mes tècnics i desfavorables con-
tra les catorze centrals eòliques 
projectades al territori amb el 
nou decret energètic (16/2019).

En l’acció cultural, van haver actuacions musicals 
i visites guiades a l’Espai de la Batalla de l’Ebre 
dels Barrancs, en grups reduïts de cinc persones

ribera/terra alta

ÀREA LÚDICA, 
RECREATIVA I DE 
DESCANS 
Durant el mes de novem·
bre van iniciar·se les obres 
d’arranjament d’una nova 
àrea lúdica, recreativa i de 
descans.  Actualment, ja es 
pot visualitzar quina serà 
l’ocupació de l’espai, quedant 
pendent la pavimentació 
amb sauló sòlid, enjardi·
nament, mobiliari urbà i la 
petita zona de skate, previst 
de finalitzar a principis de 
juny. ADIF preveu concedir el 
permís de tall de via per re·
alitzar el pas soterrat durant 
el mes d’agost. Aquesta obra 
permetrà donar continuïtat 
al passeig des de la zona 
nord del poble fins la sud. 

ASCÓ

NOVA 
DEPURADORA 
El conseller de Territori i 
Sostenibilitat va inaugurar la 
setmana passada la posada 
en funcionament de la nova 
depuradora de Prat de Com·
te, amb una inversió propera 
als 790.000 euros, finançada 
per l’ACA.

PRAT DE COMTE

CANVI DELS 
APARELLS DE 
CLIMATITZACIÓ 
DEL TEATRE 
L’alcalde, Joan Piñol, el cap 
d’obra de l’empresa ELEC·
NOR, Gerard Carbonell, 
i l’arquitecte municipal, 
Lluís Gironès, van signar 
l’acta de replanteig d’inici 
de les actuacions de que 
es duen a terme lal Teatre 
La Llanterna. El canvi dels 
dos equips tenia un import 
de licitació de 107.597,78€ i 
l’empresa adjudicatària ha 
estat ELECNOR  El cost total 
de l’actuació l’Ajuntament 
sols ha d’assumir el 5% 
(5.379,87€), ja que s’han 
rebut dues subvencions que 
cobreixen l’altre 95%.

MÓRA D’EBRE

RIBERA D’EBRE
El Consell Comarcal promou 
l’autonomia de les persones 

nouvingudes

El Consell Comarcal de la Ri-
bera d’Ebre treballa perquè les 
persones nouvingudes gau-
deixin d’autonomia i per això 
promou en el seu procés d’in-
serció social, tal com marca 
el Pla Integral d’Acollida de la 
Direcció General per a la Im-
migració de la Generalitat. I 
en aquest marc, aquesta set-
mana s’ha iniciat el Curs Inte-
gral Servei de Primera Acollida 

adreçat a persones estrangeres 
que viuen a la comarca. En el  
curs hi participaran una vintena 
d’alumnes i tindrà una durada 
de 120 hores de formació en 
tres àmbits concrets: 90 ho-
res de llengua catalana, 15 de 
coneixements laborals I 15 de 
coneixement de la societat ca-
talana. El curs es desenvolupa 
a l’edifici de la Democràcia de 
Móra d’Ebre.

HORTA DE SANT JOAN
‘Lo Parot’, el pare de totes les 

oliveres de Catalunya

L’olivera ‘Lo Parot’ és conside-
rada el pare de totes les olive-
res de Catalunya i es troba a la 
Terra Alta, a Horta de Sant Joan, 
declarat Arbre Monumental, 
roman impassible i vigorós.
Una olivera tradicionalment 
considerada com l’arbre més 
vell de Catalunya. La denomi-
nació popular de Lo Parot li ha 
estat donada per les seves di-
mensions i l’edat, que l’han fet 

considerar com el pare de totes 
les oliveres. La tradició li atri-
bueix dos mil anys i la varietat, 
desconeguda avui dia, justifica 
la creença d’una edat mil·lenà-
ria. “Cap hortolà l’ha vist mai 
créixer, però això sí, any rere 
any, li repleguen les olives”.

És l’arbre més vell del 
territori català

Pla obert d’una màquina aturada en la zona on s’està construint el parc eòlic Els Barrancs, a Vilalba. (ACN)
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EL PERELLÓ: 
MURIA BIO 
DESTACA AL 
PREMI BIOLMIEL
Muria BIO, la marca de 
mels ecològiques de l’em·
presa perellonenca Mel 
Muria (www.mielmuria.
com), ha estat una de les 
grans triomfadores en el 
premi italià BIOLMIEL 2020 
(www.biolmiel.eu). 
Diverses de les seves 
varietats han aconseguit el 
reconeixement a la millor 
mel de la seva categoria i 
medalles d’or i de plata en 
la 13ª edició del prestigiós 
certàmen internacional, 
que congrega les millors 
mels ecològiques del món.

L’AMPOLLA 
La Guàrdia Municipal 
de l’Ampolla presenta la 
memòria d’actuacions i 
incidències policials al 
municipi de l’any 2020. 
L’informe mostra que l’es·
tiu va ser l’època de l’any 
on van ocórrer bona part 
dels requeriments que van 
atendre els agents munici·
pals, concretament en els 
mesos de juny, juliol, agost 
i setembre. Respecte al 
tipus d’incidència, s’obser·
va que les més habituals 
són els serveis derivats del 
Centre d’Emergències.

‘LOS 
COMEDIANTS’ 
DE TIVENYS 
ESTRENEN 
CANAL DE YOU 
TUBE 
   

‘Los Comediants’ de 
Tivenys estrenen canal de 
You Tube. “Ja que lo nostre 
amic Covid no ens deixa 
actuar presencialment, aquí 
podreu veure algunes de 
les nostres actuacions pas·
sades i futures. Esteu molt 
atents. Ben aviat igual tro·
beu una petita sorpresa”. 

MÉS 
NOTÍCIES

Segon aniversari de la reoberta del Centre Esportiu del Delta
Aquest mes de març es com-
pleixen dos anys de l’aniver-
sari del Centre Esportiu del 
Delta, i des de l’Ajuntament de 
Deltebre s’han organitzat di-
ferents accions per comme-
morar aquesta fita com l’aug-
ment de les activitats al nou 
espai exterior o la possibilitat 
que els abonats i abonades 
puguin convidar a qualsevol 
persona per a què faci ús de 

les instal·lacions esportives. “La 
reobertura d’aquest equipa-
ment va ser una de les accions 
més destacades de la darrera 
legislatura i més reivindicades 
per part de la ciutadania”, ha 
remarcat l’alcalde, Lluís Soler. 
Soler ha detallat que “a hores 
d’ara estem treballant en di-
ferents projectes per enfortir 
el serveis que prestem des del 
Centre Esportiu del Delta i ade-

EBREDIGITAL
Costes de l’Estat fa una prova pilot del mur de 
sorra que ha de protegir el Delta
Canal Terres de l’Ebre 

va poder enregistrar 
les primeres imatges de la 
primera duna de protecció, 
denominada Berma, que 
el ministeri de Transició 
Ecològica ha construït 
aquest hivern al delta de 
l’Ebre, per protegir-lo de 
futurs temporals de gran 
impacte com el Glòria o el 
Filomena.               
La duna està ubicada dins la 
finca de Bombita al terme 
municipal de Deltebre, d’unes 
500 hectàrees i propietat de 
l’estat, a uns 450 metres de 
distància de la costa, i en una 

zona d’accés actualment res-
tringit. La duna de protecció 
té uns 3 metres d’alçada i s’ha 
construït amb sorra extreta del 
nou canal de circumval·lació 
de la bassa de la llacuna de 
Canal Vell, una llacuna que es 
vol ampliar en 50 hectàrees 
més i que tindrà un nou ca-
nal de circumval·lació. El cap 
provincial de Costes, Toni Es-
panya, ha explicat que la duna 
està construïda perquè en la 
seua part superior hi hagi una 
via verda per on podran circu-
lar vianants i bicicletes. Per la 
seua part, l’alcalde de Delte-
bre, Lluís Soler, rebutja i està 

decebut per la prova pilot de 
la construcció de la duna de 
protecció. Soler diu que és una 
‘barbaritat’ perquè el Ministeri 
de Transició Ecològica està 

acceptant un retrocés de 450 
metres a la finca de la Bombita 
i fins 600 metres en el cas de 
la platja de la Marquesa.
(notícia d’ebredigital.cat)

quar les instal·lacions”. Exemple 
d’això, ha explicat l’alcalde, són 
les obres de la piscina exterior 
Agustí Ramon Castellà, que es-
tarà en funcionament aquest 
estiu, i el projecte d’instal·lació 
de plaques solars a la teulada 
de l’equipament. 
Tots els abonats i abonades dis-
posaran d’entrades de cortesia 
per poder convidar a qualse-
vol persona a les instal·lacions 

del Centre Esportiu del Del-
ta, a la vegada, tothom que 
s’aboni al centre fins al dia 
21 de març tindrà la matri-
cula gratuïta, i es realitzaran 
descomptes d’apadrinament 
de nous abonats i abonades 
d’un 50% en la propera quo-
ta. S’ha preparat una progra-
mació especial durant aquest 
cap de setmana, amb les res-
triccions corresponents.

CAMARLES
El ple aprova una proposta de resolució per a 
fer unes festes majors úniques al municipi
Al darrer Ple, entre 

altres mocions, es va 
aprovar una proposició de 
resolució presentada pel 
grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, 
de Camarles i Lligallos, 
a la qual es van adherir 
la resta de les forces 
polítiques per unanimitat, 
acordant-se que es portarà 
a participació ciutadana.                  
La proposta és la celebració 
d’unes Festes Populars úni-
ques, respectant sempre als 
dos patrons, com a Festa Ma-

jor, Sant Joan i Sant Jaume. 
L’alcalde es va comprometre 
a respectar els resultats de la 
consulta, i que sigui la ciuta-
dania de Camarles i Lligallos 
els que decideixin entre tots. 
No obstant, en cas de no ha-
ver-hi una resposta molt ma-
joritària, serien els mateixos 
grups polítics governants al 
municipi els que tindrien l’úl-
tima paraula.

“Un dels motius pels quals 
pensem que el poble necessi-

ta aquest canvi seria equilibrar 
l’economia municipal”.
.

La proposta es portarà a 
participació ciutadana



13publicitat DIARI MÉS EBRE • divendres 19 de març / 2021



14 DIARI MÉS EBRE • divendres 19 de març / 2021 terres de l’ebre

TRENCACIMS 
PAÜLS
Este any, degut a la 
COVID·19, de les 4 curses 
i quasi 1.000 corredors/es 
que visitaven el poble els 
anys anteriors, només se’n 
podrà fer una, la cursa del 
diumenge. Esta carrera 
forma part del campionat 
de Catalunya de curses de 
muntanya. Tant el PRO·
CICAT com la federació 
catalana, permeten realitzar 
esta cursa amb les restricci·
ons i mesures de seguretat 
pertinents. El total està 
limitat a 300 corredors/es 
esta edició. Una altra nove·
tat, donada per les mesures 
de seguretat de la CO·
VID·19, és que no hi podrà 
haver públic a la zona de 
meta, tant a la sortida com 
a l’arribada. A les 8:20h 
de diumenge, inici de les 
sortides de la Mitja Marató 
Trencacims. L’última es farà 
a les 9:15h

ALDOVER 
L’Ajuntament ha informat 
que “últimament s’estan 
produint actes vandàlics a 
diferents zones del poble. 
S’ha donat compte als 
Mossos d’Esquadra perquè 
vigilin. Tots aquests fets 
suposen una despesa a tota 
la gent que vivim al poble”.

GODALL 
L’ajuntament està impul·
sant un seguit d’accions 
per aturar el despoblament 
que arrosseguen des de fa 
anys. Alexis Albiol, alcal·
de de Godall, explica que 
“el projecte més destacat 
és la construcció de setze 
habitatges que es llogaran 
o es vendran, depenent 
de la demanda, a preus 
assequibles per atreure a la 
gent”. L’objectiu de l’equip 
de govern local és evitar 
que els joves marxin del 
poble i que altres persones 
vulguin anar·hi a viure. “Fa 
anys que tenim el problema 
que molts habitatges estan 
abandonats i la gent no els 
vol comprar ni llogar perquè 
hauria d’invertir·hi molts 
diners”, diu Albiol.

MÉS NOTÍCIES

L’Aldea: en estat crític un 
conductor que va fugir 

sense llums d’una patrulla
El conductor d’un turisme ha 
resultat ferit crític en un acci-
dent a la carretera de l’Ermita, 
a l’Aldea la matinada de dime-
cres. El sinistre es va produir 
a les 4.02 hores, quan l’home 
va sortir de la via. El SEM el 
va traslladar a l’Hospital Joan 
XXIII. El conductor, de 21 anys 
i veí de l’Aldea, anava acompa-
nyat per un altra persona i fu-
gia d’una patrulla dels Vigilants 
Municipals. La identitat de l’al-
tra persona es desconeix, en el 
moment del nostre tancament. 
Els Mossos estan investigant 
per poder trobar aquest segon 
ocupant. El vehicle anava sen-
se les llums posades i es va cre-

uar amb una patrulla del cos de 
Vigilants Municipals. Aquests 
van voltar però el van perdre 
de vista fins que posteriorment 
van trobar-lo accidentat. 
Durant la setmana s’han pro-
duït altres sinistres, a l’AP-7. Di-
marts va ser a l’Aldea on es van 
veure implicats dos vehicles 
de gran tonatge. Dimecres al 
matí, l’accident fou a l’Ametlla. 
Un camió cisterna va bolcar, 
sentit Barcelona. Fou evacuat 
en estat lleu al Verge de la Cin-
ta. Finalment, també dimecres 
un turisme es va accidentar en 
un revolt situat a la carretera 
dels Racons, entre l’Ametlla i el 
Perelló.

SETMANA SANTA
Al Delta de l’Ebre i la Terra Alta 
les reserves s’han disparat
A les Terres de l’Ebre les 

reserves s’han disparat: 
al Delta i a les zones de 
la Terra Alta pròximes als 
Ports, barraques i cases 
rurals ja estan pràcticament 
exhaurides, especialment, 
les d’un màxim de vuit 
places.                 
L’ocupació de les cases ru-
rals i les barraques, principal-
ment amb un màxim d’entre 
sis i vuit places, ja és del 85% 
per a Setmana Santa. Els ho-
tels i càmpings també s’estan 
omplint. La majoria preveuen 
obrir a partir del 26 de març. 
Els clients s’interessen espe-
cialment per les condicions 
d’anul·lació en cas que la mo-
bilitat es tornés a restringir.
Des de l’Associació d’Empre-
ses i Activitat Ecoturístiques 
del Delta de l’Ebre confien que 
la recuperació sigui ràpida al 
territori perquè la majoria de 
clients són turistes de proxi-
mitat -l’any 2019, el 90% dels 
turistes van venien de Catalu-
nya i la resta de l’estat espa-
nyol-. També consideren que 
els afavorirà que el desplaça-
ment al Delta s’ha de fer en 
transport privat i que la ma-
joria d’activitats es proposen 

a la natura i en espais oberts. 
A la Terra Alta ja havien rebut 
diverses reserves abans de 
l’anunci de relaxació de les 
restriccions. Un fet que atribu-
eixen a una política “molt laxa” 
en matèria de cancel·lacions. 
Des de dilluns, però, l’interès i 
la demanda s’han disparat, se-
gons reconeix la presidenta de 
l’Associació de Turisme Rural 
de la Terra Alta, Pilar Miró. “Ara 
hi ha un boom”, apunta. 
A la zona més pròxima al mas-
sís dels Ports, els establiments 
de municipis com Horta de 

Sant Joan, Arnes o Bot ja te-
nen reservades pràcticament 
totes les places. A la zona de 
Vilalba i Gandesa se situen al 
voltant del 50%. S
egons explica Miró, en el cas 
de la Terra Alta la capacitat i 
dimensions dels habitatges no 

està condicionant les reserves. 
“S’agafen igualment”, reconeix 
la presidenta de l’associació, 
tot recordant que un canvi en 
les restriccions de mobilitat 
podria modificar, en un sentit 
o un altre, el resultat d’ocupa-
ció final. (ACN)

Les reserves arrenquen amb més força a l’interior, 
al Delta i a la Terra Alta que no pas a la costa. 

L’ocupació de les cases rurals i les barraques, amb 
un màxim d’entre sis i vuit places, ja és del 85%

23 anys de presó per l’home 
que va matar i esquarterar 

la seva parella
La secció segona de l’Audi-
ència de Castelló ha con-
demnat a 23 anys de presó 
per un delicte d’assassinat el 
veí de Vinaròs declarat cul-
pable de matar la seva parella 
sentimental el febrer de 2019 
i enterrar posteriorment el 
seu cos en una finca d’Ullde-
cona. La sentència, que apre-
cia els agreujants de gènere i 
parentiu, també l’obliga a in-
demnitzar amb 91.000 euros 
la mare de la víctima i amb 
19.500 euros els germans. El 
veredicte del jurat popular va 
considerar provat que l’home 
va actuar amb traïdoria i cru-
eltat. Després de sopar junts 

i sortir de festa, va matar la 
dona a cops i va esquarte-
rar el cos al domicili comú 
de Vinaròs. Posteriorment, 
va traslladar les restes dins 
d’una bossa fins a Ulldecona, 
on les va enterrar.
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CONSELL 
COMARCAL DEL 
BAIX EBRE
Oberta la convocatòria 
per sol·licitar els ajuts al 
lloguer d’habitatge per a 
gent gran.
La sol·licitud es pot pre·
sentar presencialment a 
l’Oficina Comarcal d’Ha·
bitatge del Baix Ebre. Cal 
demanar cita prèvia a 
habitatge@baixebre.cat o 
977445308

Telemàtica: https://bit.
ly/3sZhSwX
Termini: Fins al 30 d’abril.

AJUTS 
Ajuts dirigits a entitats 
que organitzen competi·
cions esportives oficials 
a Catalunya i s’han vist 
obligades a suspendre·les 
o ajornar·les per causa de 
la COVID·19. 

L’ajut el poden demanar 
les federacions esporti·
ves catalanes i les uni·
ons esportives de clubs, 
registrades en el Registre 
d’Entitats Esportives de la 
Generalitat de Catalunya.
Els consells esportius, 
registrats en el Registre 
d’Entitats Esportives de la 
Generalitat de Catalunya.

MÉS AJUTS 
El Govern ha aprovat 
aquest dimarts el traspàs 
al Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies 
dels 94 MEUR addicio·
nals corresponents a les 
ajudes per a treballadors 
autònoms o que formin 
part d’una microempresa 
afectats econòmicament 
per la crisi de la covid·19. 
Segons es detalla en el 
document dels Acords de 
Govern, aquests recursos 
serviran per incremen·
tar fins als 374,7 MEUR 
el pressupost dels ajuts 
destinats a les 187.392 per·
sones que han sol·licitat la 
subvenció i que tenen dret 
a percebre·la. 

MÉS 
NOTÍCIES

A L’ALDEA
Jabil anuncia una inversió global en solucions 

d’envasat de paper de 12 milions d’euros
L’empresa de ‘packaging’ 

dels EUA, Jabil, creix a 
les Terres de l’Ebre.               
Aquest dijous s’ha cone-
gut la notícia i l’empresa  
nord-americana té  la volun-
tat d’invertir 12 milions en so-
lucions d’envasat de paper a 
l’Aldea. La nova automatitza-
ció i maquinària augmentaran 
la capacitat d’embalatge per 
als mercats nord-americans i 
europeus. Aquesta expansió 
crearà la primera tecnologia 
a escala basada en paper del 
mercat, ja que Jabil ofereix 
les innovadores capacitats de 
modelat de pasta Ecològic a 
noves geografies i permet la 
producció de centenars de 
milions de nous paquets de 

paper. Jabil està realitzant 
aquesta inversió en respos-
ta a la demanda del mercat 
de béns empaquetats per al 
consumidor de CPG (con-
sumer packaged goods). Se-
gons Euromonitor, els consu-
midors van informar que són 
tres vegades més propensos a 
preferir els envasos a base de 
paper que les alternatives que 
aprofitin el metall o el plàstic.
L’Alcalde de l’Aldea Xavier 
Royo, en un vídeo publicat 
a les xarxes, ha mostrat la 
seua alegria per aquesta in-
versió que arriba a l’Aldea: 
“L’empresa Jabil construirà 
una planta al polígon Cata-
lunya Sud, al terme munici-
pal de l’Aldea, d’envasos de 

paper amb una inversió de 12 
milions. Des de l’Ajuntament 
agraïm aquesta inversió que 
realitzarà Jabil, ja que és una 
gran notícia per al territori. 
Des de l’Ajuntament continu-
arem treballant per fer créixer 
els nostres polígons“.
La inversió global de Jabil in-
clou una expansió, així com 

el subministrament de nous 
equips i automatització, cosa 
que suposa un enorme po-
tencial per a les marques de 
CPG. Aquesta inversió acce-
lera la maduració dels enva-
sos de paper en entorns co-
mercials, des de l’aplicació de 
nínxols fins a l’escala de mar-
ca global.

Les Terres de l’Ebre revaliden 
el reconeixement com a 

destinació turística sostenible

Les Terres de l’Ebre han rebut 
la certificació Quality Coast 
i Green Destinations, dins el 
programa Green Destinations 
Award, que certifica i promou 
les destinacions turístiques 
sostenibles. 
L’Ebre revalida el reconeixe-
ment que rep des de 2016 i ha 
aconseguit el nivell Golden, 
per “l’excel·lència en tots els 

camps de gestió sostenible de 
destinacions turístiques”, com 
la conservació de la natura i el 
patrimoni, la gestió dels resi-
dus, l’energia i el clima.
La nova certificació s’ha do-
nat a conèixer en el marc de 
l’edició d’aquest any de la fira 
ITB de Berlín (Alemanya), que 
enguany es fa de forma virtu-
al.

Vuit empreses del Baix Ebre 
participen en el programa 

d’assessorament 360º

El Consell Comarcal del Baix 
Ebre, a través del projecte 
Baix Ebre Avant, ha començat 
el programa d’assessorament 
integral per a microempre-
ses, autònoms i pimes al Viver 
d’Empreses Baix Ebre Inno-
va. Es tracta d’una assistència 
professional i individualitzada 
destinada a impulsar, consoli-
dar i fer més competitives un 
total de vuit petites empreses 
del Baix Ebre. “L’enfortiment 
del teixit empresarial de la co-
marca contribuirà a millorar el 
desenvolupament territorial”, 

ha dit el president del Consell, 
Xavier Faura.

Jordi Jordan
Jordi Jordan ha renunciat al 
càrrec de vicepresident del 
Consell Comarcal. El líder de 
Movem compaginarà l’acti-
vitat parlamentària i munici-
pal com a cap de l’oposició 
de l’Ajuntament, renunciant 
també a les indemnitzacions 
de regidor i a la part corres-
ponent del sou de diputat tal 
i com estableix el codi ètic de 
la formació política.

Jabil construirà una planta al polígon Catalunya 
Sud, al terme municipal de l’Aldea. L’alcalde Xavi 

Royo: “des de l’Ajuntament agraïm la inversió que 
farà Jabil ja que és una gran notícia per al territori”

L’alcalde de l’Aldea, Xavi Royo, amb Irene Negre, primera Tinent d’Alcalde.

terres de l’ebre
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acte. Finalment, i gràcies a la 
flexibilització de les mesures, 
podrem tornar a repetir la ca-
minada popular per donar més 
visibilitat a aquest dia i per tenir 
l’oportunitat de posar-nos tots 
junts la gorra! Aquest any, tam-
bé hem canviat el recorregut de 
l’excursió, fent una ruta circular 
pel nostre terme, tenint sempre 
present les mesures de segure-
tat pertinents.

Es tracta d’una campanya 
on la gorra és el símbol soli-
dari vers els infants que pa-
teixen càncer. 
Si, com bé expliquen a la pàgi-
na de l’AFANOC, un dels efec-
tes secundaris que pateixen els 
infants i adolescents amb càn-
cer, és la pèrdua del cabell, co-
brint-se sovint el cap amb una 
gorra, per això cada any utilit-
zen la gorra, dissenyada amb 
diferents models, per recollir 
diners per aquesta causa i, a la 
vegada, donar-li la màxima visi-
bilitat.

El fet de participar i comprar 
una gorra és un recurs per 
ajudar a les famílies amb un 
infant o adolescent amb càn-
cer.
Si, la campanya “Posa’t la Gor-
ra!” és la font principal de recur-
sos per finançar tots els serveis 
i accions que duen a terme i 
garantir-ne la gratuïtat per a 
totes les famílies amb un infant 
o adolescent amb càncer. Per 
això, sempre que tinguem la 
possibilitat cal ajudar a totes les 

Tivenys, al bell mig del Baix 
Ebre, al sud del país, entre 

riu i muntanya, es posarà 
la gorra, dissabte dia 20 de 
maig, en un acte solidari per 
un dels efectes secundaris 
que pateixen els infants i 
adolescents amb càncer que 
és la pèrdua del cabell.

Parlem amb la Julia i la Tamara, 
treballadores de l’Ajuntament 
de Tivenys, encarregades de 
gestionar aquest projecte.

La Festa Posa’t la gorra de 
Tivenys podem dir que ja és 
una Festa permanent que 
s’ha anat adaptant als nous 
temps, ha anat creixent, can-
viant, i millorant. 
Si, aquesta festa vam comen-
çar-la a celebrar farà 4 anys. 
Cada desembre fèiem una xo-
colatada amb els xiquets i xi-
quetes de l’Esplai per recollir 
diners per comprar material 
i joguines. El segon any, vam 
pensar que seria bona idea, do-
nar part d’aquests diners a una 
causa solidària. Amb els xiquets 
i xiquetes vam decidir donar-los 
a l’Hospital de Sant Joan de 
Déu, a la vegada que paral·lela-
ment vam engegar per primera 
vegada la iniciativa de Posa’t la 
Gorra. 

Quines seran les novetats 
d’enguany?
Degut a la pandèmia, aquest 
any, vam plantejar-nos pro-
moure igualment la compra de 
les gorres però sense fer cap 

famílies adquirint una d’aques-
tes gorres.

Efectivament, lo millor  que 
podem fer per ajudar, si no 
podem anar a la caminada, 
és ser solidaris i comprar la 
gorra. Com ho fem i quin 
cost té?
La gorra podem encarregar-la 
fins aquest dilluns dia 15 al per-
sonal de l’Ajuntament de Ti-
venys, qui se n’encarregarà de 
sol·licitar-les i fer el procedi-
ment de compra a l’AFANOC. 
Recordem que  tot i que el ter-
mini finalitzi, es poden comprar 

les gorres des de la seva pàgina 
web (https://afanoc.org) sem-
pre que es vulgui, per això us 

animem a col·laborar i participar 
en aquesta iniciativa tan neces-
sària! 

TIVENYS
TORNA A POSAR-SE LA GORRA
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ALS EQUIPS DE 
TERCERA ELS HAN 
CRUCIFICAT
Si hagués estat per Joaquin 
Del Pino, les competicions 
de tercera i quarta catalana 
s’haguessin anul.lat. Però 
ell no mana al futbol català 
on Barcelona té el poder 
total. Quan ja els 17 equips de 
tercera catalana tenien assu·
mit que no anaven a jugar i 
estaven d’acord tots, va saltar 
la bomba. Nou decret llei: 
jugar sí o sí i els equips que no 
participarien, els baixarien a 
quarta i dos anys sense pujar. 
I als de 2a catalana no se’ls 
deixa competir en lliga quan si 
que ho podrien fer, amb una 
nova estructura de 4 grups 
de la província. No obstant, 
els de Tercera catalana estan 
vivint un terratrèmol, cap 
equip entrenava i ara en dos 
2 dies tots a córrer. Directius 
buscant fitxatges, jugadors 
que necessiten un mes per 
preparar·se, i que en una 
setmana hauran de comen·
çar amb el perill de lesions 
i una Covid que encara no 
ha marxat. Cap club de 3a 
catalana està d’acord de jugar. 
Només una Federació que no 
té la humilitat d’escoltar als 
clubs, aplicant únicament el 
reglament i sense assaben·
tar·se que hi ha una pandè·
mia encara sense controlar. 
Torna el futbol i a molts 
equips que estan KO a nivell 
esportiu i moral se’ls obliga 
jugar si o si. I en la següent 
assemblea de la Federació els 
assistents diran gairebé tots 
Sí a tot. Hi ha masoquisme o 
surrealisme?. A molts equips 
els falten jugadors i en els 
entrenaments són la meitat. 
Es farà llarga la temporada de 
3a Catalana. 
Torna el futbol amb un preu 
molt alt: amb covid i per 
decret llei. 

CELMA

A JUGAR! 
Els plantejaments que va fer 
el delegat de l’FCF, Joaquin 
Del  Pino, a Minut 91, fa 
unes setmanes, eren els més 
encertats per resoldre el 
conflicte de les competicions.  
La Segona ja es preveia que 
seria nul.la (i això el delegat 
ho sabia) i llavors només calia 
deixar com opcionals la resta 
de categories. Qui volia jugar, 
avant. I a la resta, requerir 
per escrit que eventualment 
no volien competir. Però a 
Del Pino i als qui pensaven 
com ell no els van acabar 
d’escoltar. I ara s’acumulen 
els despropòsits. La Segona 
es va donar com a nul.la. 
Però, tot i això, s’anuncia que 
els jugadors de la categoria, 
si volen marxar a un altre 
club, tardaran sis mesos en 
poder tornar al d’origen. És 
una mesura per evitar el que 
igualment està passant: que 
equips de Tercera estan fit·
xant a tot el que poden de la 
Segona. Al Gandesa, en canvi, 
com a equip retirat de 1a, si 
els jugadors li marxen poden 
tornar a jugar sense necessi·
tat d’esperar 6 mesos. Jo com 
que no vaig a les assemblees, 
no ho entenc del tot. Ara ens 
trobem amb una 3a catalana 
adulterada amb equips que 
es reforcen al màxim. Mentre 
altres no poden. Així mateix, 
hi ha clubs de Segona que 
estan que trinen perquè di·
versos jugadors volen marxar 
a competir a 3a. Un altre tema 
és que hi havia clubs que no 
volien jugar per temes eco·
nòmics i ara tiren la casa per 
la finestra. Diuen que tenen 
baixes (és així) i que no tenen 
jugadors i tiren del calaix dels 
estalvis. Un calaix que la tem·
porada vinent estarà buit. El 
que està passant al mercat és 
de bojos. És únic. En qualsevol 
cas, i per obligació, com deia 
Matias Prats: a jugar!. 

MICHEL CF BATEA
El porter Rojas i Dilla, 
nous fitxatges

Jesús Ferrando (sènior i júnior) i Andreu Miralles estaran a Minut 91 dilluns vinent.

MÉS 
FITXATGES

EL FLIX FA 
DIVERSOS 
FITXATGES 
El Flix incorpora a Jaume 
Guiu, Piqué i Edgar, tots 
tres del Móra la Nova. I al 
porter de Falset, Oriol. Marc 
Andreu s’ha lesionat en un 
entrenament.

BARRUFET I 
YASSINE, AL 
BENISSANET 
Joan Barrufet, fins ara 
al Móra la Nova, jugarà 
aquesta represa de la lliga 
amb el Benissanet. Barru 
ha acceptat ajudar a l’equip 
del seu poble per reforçar 
la plantilla en la situació 
actual. Yassine, també del 
Móra la Nova,  també va 
al Benissanet. A les planes 
següents podeu trobar més 
novetats. 

Dilluns vinent, dia 22 de 
març, Minut 91 a Canal 

Terres de l’Ebre (21.30h).
Hi seran els companys Jesús 
Ferrando (sènior i júnior) i An-

Minut 91, a Canal Terres de l’Ebre, 
dilluns (21.30 h)

dreu Miralles, cap d’esports 
de Canal Terres de l’Ebre. 
La problemàtica amb el re-
torn del futbol a la Tercera i 
Quarta catalana, a escena. 

Analizarem també la jornada, 
pel que fa a la Primera i Ter-
cera catalana que disputaran 
partits aquest cap de setmana. 
“Us espero com cada dilluns”.

David Rojas, porter històric 
del Gandesa, i el killer 

Dilla han fitxat amb el Batea.     
Amb la renúncia del Gandesa a 
competir en aquesta represa de 
la lliga a Primera, hi ha jugadors 
del club de la capital terraltina 
que estan acceptant propostes 
d’altres clubs que, com el cas 
del Batea, han de competir a 
Tercera. En principi, la retirada 
del Gandesa és com si la tem-
porada no hagués tingut efecte 
per a l’equip i, per tant, no hi ha 
termini per haver rebut la baixa. 
O sigui, que si els jugadors vo-
len podrien tornar per jugar al 
setembre una altra temporada.  I 
aquest en principi és el compro-
mís. En qualsevol cas, el Batea ha 
fet grans reforços per al retorn a 
la lliga. També cal afegir al lateral 
esquerrà Aleix Muñoz, que torna 
al Batea després del seu pas pel 

Móra la Nova. A més, Guillem 
Llarch i Pau Cardona (també del 
Gandesa) s’incorporen al Batea 
per compensar les baixes de fins 
a 8 jugadors que d’entrada te-
nia l’equip per la tornada de la 
competició. No obstant, al final, 
de la població sí que jugaran 
Jordi Vilanova i Adrià, se’ls ha 
pogut convèncer. El mercat, de 
forma forçada, està molt mogut 
amb la tornada del futbol. 

El fet que a la Tercera 
catalana hi ha 
competició ha 
comportat que 
els clubs facin 

incorporacions per 
compensar les baixes

Rojas i Dilla (Gandesa) jugaran amb el Batea on torna Aleix Muñoz.
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UE RAPITENCA: AGUSTÍ ZAERA DIMITEIX 
 “Fem un pas al costat perquè creiem que és el 
millor per al club en aquests moments”

“Cal destacar la feina al futbol base dels darrers anys”

Agustí Zaera ha dimitit 
aquest dimarts com 

a director esportiu de la 
Rapitenca. Amb ell també 
marxa el coordinador Gervasi 
Aspa.  
Zaera explica que “tinc la cons-
ciència molt tranquil.la per la 
feina feta aquests anys a la Ra-
pitenca. Han estat 10 anys en els 
últims 13. I penso que, assumint 
que haurem tingut errors, hem 
creat una bona base d’equips al 
club i, en general, pel que fa al 
primer equip, des que he estat 
vinculat, ha hagut un descens i 
també un ascens i ara es troba 
a Primera catalana, on estava 
quan vaig arribar. Ha de quedar 
clar que no estic enfadat amb 
ningú i que vull el millor per la 
Rapitenca. Tinc sang blava per-
què he estat molt identificat 
amb el club. I cal entendre que, 
tot plegat, són temes de futbol”.
Sobre els motius que li han com-
portat prendre aquesta decisió, 

Agustí Zaera.

Hernan  Subirats, president 
fins el 30 de juny de la Rapi-
tenca, sobre la dimissió de 
Zaera, comenta que “en un 
principi cal destacar que des 
de la directiva no podem es-
tar més contents amb la feina 
que s’ha realitzat aquests anys 
al futbol base amb Agustí Zae-
ra al capdavant”. No obstant, 
Hernan aclareix que “ja sabem 
que no és còmode treballar en 
una planificació quan la vin-

culació amb el club acaba el 
30 de juny. Però ara hem d’en-
tendre que entra un projecte 
nou i que, per molt que l’actu-
al directiva tingui mandat fins 
al juny, l’escollir el relleu amb 
antelació fa que, en aquest cas 
l’equip de Fernando Garcia, 
pugui treballar tranquil·lament 
per a la propera temporada, en 
la que crec que no seria de re-
but que natros planifiquéssim 
res, a nivell esportiu. Per tant, 

puc entendre a Zaera i Gervasi 
però també que la candidatura 
que va presentar-se comence 
a treballar i a fer algunes ges-
tions que s’han de perfilar amb 
temps i que no poden esperar 
a fer-se al 30 de juny. Penso 
que és lògic i que no s’ha de 
veure com gestions que es fan 
per darrera si no com un relleu 
que poc a poc s’ha de natura-
litzar i que així vam parlar que 
d’alguna manera seria”. 

Zaera diu que “he d’insistir en 
què no hi ha cap problema amb 
ningú. Simplement, pensem que 
no s’estan complint els acords 
que van existir fa unes dies. Es 
va acordar que la junta actual 
gestionaria el club fins el 30 de 
juny i això no està sent d’aques-
ta forma. S’estan fent gestions 
per darrera amb qüestions es-
portives. I això s’ha d’entendre 
que no podem acceptar-ho. El 
nostre desig era arribar al 30 de 
juny, però amb les condicions 
establertes. Si haguessen hagut 
uns altres acords, o sigue, que ja 
s’intervindria en temes esportius 
abans del 30 de juny, no passa-
ria res perquè ja potser hagués-
sim pres una decisió abans. Però 
pensem que es va dir una cosa 
i no s’està respectant. I per això 
considerem que no podem se-
guir”. Des que Zaera va arribar 
al club, com a director esportiu, 
amb el temps qui va fer llavors 
un pas al costat va ser Fernan-
do Garcia, qui ha de ser el futur 
president. No van encaixar.
Zaera explica que “la junta en la 
que Fernando estava va ser la 
que em va fitxar en el meu re-
torn al club. Amb el temps, en 
alguna ocasió, Fernando ha dit 
que un iceberg no pot tenir dues 
puntes. I potser així ha estat, tot 
i que a mi m’hagués agradat po-
der treballar més conjuntament. 
La junta actual, en les darreres 
setmanes, ha intentat unir es-
forços i que continuéssim en el 
nou projecte. Però la veritat és 
que jo tinc clar que Fernando, 
pel motiu que sigue, no compta 
amb mi. I ho hem parlat perso-

nalment. I així m’ho ha dit. I cal 
acceptar-ho. Ja he comentat 
que són coses de futbol. I no hi 
ha cap problema més. A partir 
d’ara, el dia que ens veiem ens 
saludarem i tots hem de seguir. 
Ja he dit que desitjo sort i en-
certs per a la Rapitenca. Si ha-
guéssim estat fins el 30 de juny, 
tot i no continuar després, ha-
guéssim estat implicats al 100% 
com sempre, amb la màxima 
professionalitat. Que ningú tin-
gui cap dubte. Ara comença una 
nova etapa i la Rapitenca ha de 
tirar avant com segur que ho 
farà”.  Sobre si en els darrers dies 
s’han fet comentaris des del fut-
bol base actual de si es tombaria 
a l’assemblea la presidència de 
Fernando, Zaera aclareix que 
“penso que això és un comenta-

ri de bar que no té sentit perquè 
nosaltres no tenim cap intenció 
de crear malestar a la Rapitenca. 
Al contrari. Darrerament també 
s’ha parlat si la gent de fora hem 
fet mal al club. No cal donar més 
importància a aquesta mena de 
comentaris. A la Ràpita hem 
aconseguit per categories fer 
una selecció de Terres de l’Ebre 
per competir el millor possible 
en categories en què es neces-
sita tenir el màxim nombre de 
jugadors competitius de la zona. 
Per això uns 80 o 100 jugadors 
venen de fora. Però tots sem-
pre hem estat implicats amb el 
projecte i la feina està feta amb 
7 equips a Preferent, el primer 
equip a Primera i el filial a Ter-
cera. Tot això, en general, a més 
d’una bona estructura de club”.

MÉS 
FITXATGES

BAIXES A LA 
SÉNIA 
Joan Zaragoza i Enric Querol 
són baixa a la Sénia i fitxen 
amb l’equip de futbol sala del 
municipi.

A 
L’ULLDECONA 
Marc Garcia, que torna a la 
Rapitenca B, Tortajada (Cam-
brils juvenil) i Uriel al Càlig, 
són baixa a l’Ulldecona, equip 
que no jugarà la Copa.

PARTITS 
AJORNATS  
A la Tercera catalana, la tor-
nada del futbol tindrà diver-
sos ajornaments, tal com es 
preveia. De moment: l’Amet-
lla-Olimpic, la Cava-Amposta 
i Catalònia-Corbera (dia 1 
d’abril). Està previst que es 
juguin el Flix-Ebre Escola 
(dissabte 16.15h), Roquetenc-J 
i Maria (dissabte 16.30h), 
Benissanet-Batea (diumenge 
16h), Rapitenca-Godall (diu-
menge 17 h) i Santa Bàrbara-S 
Jaume (16.30h).

FITXATGES 
RAPITENCA B  
La Rapitenca B recupera 
jugadors locals. Entre altres, 
és el cas de Rosales i Ivan 
Pàez (Camarles), Edgar 
Samper (Perelló), Marc Garcia 
(Ulldecona), Àlex López (Cat-
llar), Beranuy (la Sénia) i Obi 
(Aldeana). Nacho Nuez (Am-
posta)  havia tingut contactes 
amb la Cava, però també fitxa 
amb la Rapitenca B. S’espera 
poder fer més incorporacions, 
de jugadors rapitencs que 
completarien una plantilla 
que no podrà comptar amb 
alguns dels jugadors que 
tenia perquè, per motius 
diversos, no podran jugar.  El 
filial rapitenc buscarà l’ascens 
i, recuperant jugadors locals, 
ha revolucionat el mercat i a 
d’altres clubs que, en algun 
cas, no està per la labor de 
donar més baixes perquè es 
quedarien sense efectius per 
la Copa. Es el cas de la Sénia, 
que té jugadors rapitencs.   

“A la junta actual se 
li va comunicar que 

havia de gestionar el 
club fins el 30 de juny. 
Creiem que no és així 
perquè ja s’estan fent 

altres gestions. Per 
això, tant Gervasi com 

jo no seguim. No hi 
ha cap problema més. 
Són coses de futbol”
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ABANS DEL PARTIT CONTRA EL VILANOVA
El club de Futbol Gandesa va fer oficial la 
retirada de la competició a la Primera catalana
El Club de Futbol Gandesa va 
fer oficial divendres de la set-
mana passada, abans del partit 
contra el Vilanova, la seua re-
tirada de la categoria. L’equip 
terraltí ja havia informat que 
no tenia previst jugar el partit 
contra el Vilanova i, davant la 
situació, sent el tercer que no 
havia de disputar després de 
la represa de la competició, 
havia de prendre una decisió 
si no volia rebre una sanció 
econòmica. Una sanció que 
podia incrementar amb en les 
properes jornades. Això va fer 
considerar a la junta del club 
gandesà que si no s’havia de 
competir, com així estava de-
cidit, el més lògic per evitar al-
tres incidències era avisar-ho 
abans de que acabés el termi-

ni, divendres passat. 
La junta va informar que “da-
vant la impossibilitat de poder 
competir en les actuals con-
dicions imposades per la Fe-
deració Catalana de Futbol, el 
CF Gandesa s’ha vist obligat a 
renunciar a competir a Prime-
ra Catalana. Tal i com va ma-
nifestar ja fa algunes jornades 
el nostre President, Marc For-

nós, NO ÉS QUE NO VOLEM, 
ÉS QUE NO PODEM.  En breus 
dies i sempre atenen a les re-
comanacions sanitàries, es 
convocarà junta general ex-
traordinària per poder donar 
coneixement amb detall a tots 
el nostres associats de l’actual 
situació del club i dels argu-
ments que ens han portat a 
adoptar aquesta dura decisió”.
Una decisió dolorosa com 
també va ser-ho al seu dia la 
del filial. 
El Gandesa ha estudiat per 
activa i per passiva la seua si-
tuació i en el context actual, 
enmig d’una pandèmia que 
afecta els ingressos de socis 
i de patrocinis, no pot com-
petir en una categoria com 
aquesta.  

MÉS NOTÍCIES
CARLES KADER 
FITXA AMB 
L’ASCÓ 
Fa unes setmanes, ja vam in-
formar de que l’Ascó s’havia 
pogut interessat per Carles 
Kàder, jugador del Torto-
sa. L’interés podia existir 
però sempre que la Segona 
catalana es donés com a nul.
la, com així ha estat. Llavors, 
al no competir el Tortosa, el 
jugador ha arribat a una en-
tesa i ha fitxat amb el club de 
la Ribera, amb el compromís 
de tornar al club roigiblanc 
al que podrà tornar a jugar 
passats els sis mesos. 
Kader ja podria debutar en la 
propera jornada, quan l’Ascó 
visita el Gavà (diumenge a les 
12hores). 

LA RAPITENCA 
ES DESPLAÇA 
A VILANOVA  
La Rapitenca visitarà en la 
propera jornada el Vilanova, 
diumenge (18h). L’equip 
barceloní no va jugar en la 
passada quan havia de visitar 
el Gandesa. En l’anterior que 
va jugar, va vèncer l’Ascó. La 
Rapitenca tindrà la baixa de 
Pere, operat després de la 
lesió, Valcàrcel, expulsat diu-
menge passat, i Cotaina que 
va haver de ser substituït, a 
la primera meitat, contra el 
Santboià per unes molèsties. 

ESPERAR SI LA 
TEMPORADA 
ÉS NUL.LA  
El Gandesa, per la seua 
retirada, ha de baixar per 
sanció dues categories i, a 
més, estarà dues temporades 
sense poder pujar. O sigui, 
jugarà a Tercera. Una possi-
bilitat que podria tenir el club 
gandesà per evitar la sanció 
seria que la temporada actual 
fos nul.la.  Si la temporada, 
per una incidència sanitària 
en les properes setmanes, 
amb una quarta onada de 
la covid, s’hagués de donar 
nul.la, podria comportar que 
no tindria efecte i, per tant, 
el Gandesa, si això és així, i 
aplicant el sentit comú, es 
podria salvar. 

Si no es retirava, a 
partir d’ara el club 
rebia una sanció 

econòmica per cada 
partit no disputat

PRIMERA CATALANA
La Rapitenca torna a 
cedir un empat (2-2)
La Rapitenca va empatar a 

casa, contra el Santboià 
(2-2), en el segon partit de 
la represa de la competició. 
Amb els dos anteriors, és el 
quart empat de l’equip. 
Becerra, culminant amb encert 
una gran jugada, va fer l’1-0 al 
minut 8. Arran d’una falta, el 
Santboià va empatar abans del 
descans. A la represa, Andi va 
avançar de nou a la Rapitenca 
però el visitant Vacas va esta-
blir el 2-2 poc després. 
Ramon Sancho, tècnic de la 
Rapitenca, comentava que 
“l’equip va començar força bé 
el partit, fent l’1-0 i dominant el 
joc. No és excusa però la lesió 
de Cotaina als 20 minuts va 
comportar retocs tàctics que 
ens van fer perdre el control. 
Llavors el Santboià va empatar 
arran d’una falta i va tenir una 
altra opció que va evitar Dan. 
Nosaltres vam tenir-la amb un 
tret de Ricardo a la creueta”. 
A la represa, segons Sancho, 
“va ser el Santboià, d’entrada, 

qui ens va dominar. Tot i això 
vam fer el 2-1 i vam recuperar 
el control del partit”. No obs-
tant, el Santboià va tornar a 
empatar després. Sancho diu 
que “l’equip, dins de les difi-
cultats que té aquesta torna-
da a la competició, està jugant 
bé però els rivals ens estan 
marcant gols per concessions 
puntuals nostres que estem 
pagant cares”. El tècnic afegia 
que “amb el 2-2, el partit va 
estar obert i nosaltres, a través 
de Peque, vam tenir una bona 
ocasió per marcar el 3-2, si bé 
ells van fer la seua al final en 
un córner. En general, satisfet 
pel joc de l’equip però cal vi-
gilar els desajustos que tenim. 
A més, en defensa hem de ser 
més agressius en accions a pi-
lota aturada”. El local Valcàrcel 
va ser expulsat en els darrers 
minuts perquè l’àrbitre va mos-
trar-li la segona groga per si-
mular un penal. El davanter va 
assegurar que el porter visitant 
l’havia tocat.    

L’Ascó pateix per 
vèncer el Catllar (2-1)
L’Ascó va guanyar el 

Catllar en un partit que 
se li va complicar i en el 
que va patir fins els darrers  
minuts, quan Nico va 
establir el 2-1.   
L’equip de la Ribera, amb la 
retirada del Gandesa, suma 
aquesta setmana la primera 
victòria del campionat. El tri-
omnf anterior havia estat con-
tra el Gandesa.
L’Ascó va començar bé el 
partit, avançant-se amb el 
gol de Joel i tenint el domini 
del joc, creant, a més, algu-
nes ocasions per a encarrilar 
la confrontació. Però l’equip 
de German no va decidir i va 
anar de menys a més. I el Cat-
llar, amb el minuts va créixer i 
va igualar el joc, fent diverses 
aproximacions a la porteria lo-
cal. A la represa, no va canvi-
ar gaire la situació i l’Ascó va 
seguir espès. Arran d’una falta, 
el Catllar va empatar amb gol 
de Palau (minut 62). El partit 
es va complicar per a l’equip 

de la Ribera que va reaccionar 
però va ser amb precipitació. 
Per això no hi havia encert en 
les darreres passades ni en les 
rematades. I va ser així fins els 
darrers minuts quan una fal-
ta penjada a l’àrea va originar 
una segona jugada que va cul-
minar Nico amb el 2-1 (minut 
86). Es va sofrir fins el final, i 
la victòria va ser la conclusió 
més positiva.  
German Inglés, tècnic de l’As-
có, va dir que ”es el típic par-
tit que si no materialitzes les 
ocasions, i van passant els mi-
nuts es pot complicar i així va 
ser. No vam fer el partit que 
havíem plantejat i el més im-
portant, tot i que en general 
no vam estar bé,  van ser els 
3 punts davant un Catllar que 
ens ho va posar molt compli-
cat”. Isaac Fernández, tècnic 
del Catllar: “crec que vam me-
rèixer alguna cosa més, llàsti-
ma del gol d’ells al Final. Tot 
i la derrota, tal com l’equip va 
jugar, dona gust competir”.
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MÉS 
NOTÍCIES

MARC 
FABREGAT 
Marc Fabregat, defensa faldut 
del Tortosa, ha demanat la 
baixa al.legant uns motius 
i l’ha rebuda. Ha fitxat amb 
el R-Bítem, que jugarà la 
Copa. El Remolins-Bítem, per 
la seua part, té la baixa de 
Moha, que ha fitxat pel Futbol 
Sala Tortosa.

EQUIPS DE 2A 
ES MOBILITZEN  
El CF Balaguer es mostra 
disconforme amb la suspensió 
de la totalitat de la compe-
tició de la Segona Catalana. 
El club treballa per trobar 
alternatives amb els partida-
ris de tornar a competir. De 
fet, van fer un comunicat en 
nom de clubs de la categoria. 
I equips ebrencs de Segona, 
com Ulldecona i Amposta, van 
manifestar en xarxes socials 
la seua disconformitat amb el 
comunicat perquè abarcava 
els clubs de la categoria i cap 
dels dos ha dit que tingui in-
tencions de jugar. No ho faran 
ni en la Copa.

4A CATALANA  
Tivenys, Masdenverge, 
Camarles B i Remolins Bítem 
B ja han manifestat que 
no competiran. Com que la 
temporada no ha començat, 
cap dels equips que no jugui 
ha de tenir sanció. Fins al 
dia 1 d’abril hi ha temps per 
inscriure’s en una competició 
que es preveu que comenci 
el dia 11. Hi ha equips que 
encara, en el moment del 
nostre tancament, estan 
estudiant si podran competir 
o no. El filial de la Cava, per 
exemple,  espera a determi-
nar els jugadors del filial que 
hauran d’anar al primer per, 
d’aquesta forma, saber si 
poden tenir-ne de suficients 
per jugar a Quarta. 

FUTBOL BASE  
Les competicions de base 
estan previstes que comencin 
el cap de setmana del 27/28 
de març. 

TORNA EL FUTBOL
Tres dels vuit partits de  la tornada de la 
competició a la Tercera catalana s’han ajornat
La represa de la Tercera 

catalana ebrenca és 
aquest cap de setmana. 
No obstant, aquest dilluns 
a Minut 91, equips de 
la categoria, del nostre 
territori, ja van manifestar 
de les dificultats que tindran 
per poder jugar aquest cap 
de setmana. De fet ja hi ha 
diversos partits ajornats. 
David Ferré, president del 
Corbera, deia que “nosaltres 
hem parlat amb el Catalònia 
perquè per a este dissabte no 
disposarem de suficients efec-
tius, si no es que juguem 30 
minuts per part...Cal agrair les 
facilitats que ens han donat i 
l’entesa que ha hagut”.
El Santa Bàrbara, segons César 
Roig, secretari del club,  tam-
bé es troba limitat d’efectius 
“i més si hem de jugar algun 
partit entre setmana per re-
cuperar-ne un d’ajornat, quan 
segurament no faríem ni onze. 

Programa Minut 91, a Canal TE, de dilluns passat. 

En una setmana, el 
mercat de fitxatges 

és una bogeria

Ara estem mirant, dins de les 
nostres possibilitats, de fer al-
guna incorporació per com-
pletar una plantilla que tenim  
minvada per la situació actual. 
5 Jugadors, per motius diver-
sos, ens han dit que no poden 
jugar en esta represa del fut-
bol”.
Els equips, en general, es 
queixen de l’amenaça que han 
rebut per haver de jugar si o si 
perquè si no jugaven baixaven 
a quarta amb la sanció afegida 
de dos anys sense pujar. 
Els 17 equips en principi havi-
en acordat no jugar, però ara 
han hagut de decidir sí fer-
ho, per evitar sancions. “La 
solució al conflicte era fàcil: 
temporada nul.la i punt i ens 
evitem tots els maldecaps es-
portius i econòmics que ens 
venen amb el problema afegit 
de si hi ha noves restriccions 
més endavant”.  
En la primera jornada d’esta 

represa  ja hi ha tres partits 
ajornats que s’hauran de jugar 
entre setmana, posteriorment. 
D’altra banda, la majoria dels 
equips, un cop han de jugar, 
s’han mogut per fitxar juga-
dors per compensar les baixes 
existents.

Juanjo Rovira (Perelló) 
i Albert Castells 
(Gandesa), tornen al 
Catalònia.
El porter Nogales 
(Gandesa) torna a 
l’Olimpic que ha fitxat 
a Àlex Fernández 
(Pobla B), Oriol Prat 
(Aldeana) i Gustavo 
i Anell (Perelló). 
Ródenas causa baixa.

Uri Labella (Vendrell), 
al Jesús i Maria
IKer Cid (J i Maria) ha 
fitxat amb les Borges

5 equips ebrencs de 
Segona jugaran la Copa
La Segona catalana es va 

considerar que era nul.la 
pels desajustos que hi havia 
entre grups; n’hi havia dos 
que tenien 22 equips i no 
podien acabar la represa de 
la competició abans del 30 
de juny.  
A més, van haver-hi unes vo-
tacions i van guanyar els clubs 
que no volien competir. 
No obstant, la Federació, per-
què hi hagin equips que puguin 
disputar alguns partits durant 
el que queda de temporada, ha 
donat l’opció de jugar, amb la 
Copa. 
És opcional. Per aquest motiu 
hi ha equips ebrencs que han 
decidit no jugar: Amposta, Ull-
decona, Móra la Nova, Aldeana 
i Perelló. Els altres 5 sí que la 
jugaran: Tortosa, la Sénia, R Bí-
tem, Camarles i l’Ampolla.
Hi ha clubs que, a més de po-
der disputar partits amistosos 
a través de la Copa, també hi 
participen per evitar que juga-
dors marxin a d’altres equips 

de Tercera que sí que han de 
competir oficialment. 
El fet que han de passar sis me-
sos per a poder tornar a l’equip 
d’origen fa que si dones la bai-
xa esta setmana, els jugadors 
tornarien avançat el mes de 
setembre, amb el que això, en 
condicions normals, compor-
taria pel fet de perdre’s partits 
de la campanya propera.

Dels 10 clubs de Segona del 
Camp de Tarragona es preveu 
que hi hagi més participació. 
Fins al moment, només el Bo-
navista ha anunciat que no ju-
garà.  

El mercat s’obre: clubs 
de Tercera fitxen
La Tercera catalana ha de 

competir.   
El Gandesa, a Primera Catala-
na, ja no ho farà perquè s’ha 
retirat mentre que hi ha equips 
ebrencs de Segona que també 
han acabat la temporada en ser 
nul·la i no voler jugar la Copa. I 
hi ha equips de Tercera, sense 
grans possibilitats econòmi-
ques per la situació actual, que 
s’han hagut de mobilitzar per-
què, en tots els casos, jugadors 
de la plantilla no poden jugar 
o han decidit no fer-ho en les 
properes setmanes.
Per això, si hi ha baixes, s’han 
d’omplir amb altes.
El Perelló, de moment, ha so-
fert 5 baixes: Juanjo Rovira, que 
torna al Catalònia,  el davanter 
Denís, que va al Llorenç, Edgar 
(Rapitenca B) i Anell i Gusta-
vo (Olimpic). Destacar que Uri 
Labella, un davanter cotitzat 
en els darrers anys en el nos-
tre futbol i que, procedent del 
Vendrell, ha fitxat amb el Jesús 
i Maria. El porter Nogales torna 

a l’Olímpic on no continuarà 
Àlex Rodenas. En els propers 
dies hi haurà més moviments. 
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MÉS 
NOTÍCIES
FUTBOL SALA 
El Futbol Sala Amposta, a la 
Divisió d’Honor Plata, va go-
lejar 8-1 al Futsal Lleida. Per 
la seua part, el FS Tortosa, 
amb qui va debutar Moha 
(Remolins Bítem), va perdre 
(2-4) contra el Comtat d’Ur-
gell i la Sénia va caure a la 
pista del Sicoris per 7-3. 
Cal dir que l’equip de futbol 
sala senienc també pot tenir 
incorporacions, en aquest 
cas de jugadors procedents 
de la Sénia de la Segona 
catalana. 

A la classificació, l’Amposta 
és segon, el Tortosa desè i 
l’AES la Sénia avantpenúl-
tim.

CLUB VOLEI 
ROQUETES  
Resultats d’equips base del 
Club Volei Roquetes. L’infan-
til masculí va guanyar 3-0 
contra Llars Mundet. L’aleví 
femení va caure per 3-0 a 
Premià de Dalt. Aquest pro-
per cap de setmana inicien la 
competició els equips cadet, 
juvenil i sènior femení.

HANDBOL  
Es reprenen competicions 
d’àmbit no nacional. Entre 
elles, les dels equips juvenil 
i sènior de l’HC Perelló. 
L’equip sènior (Primera 
Catalana) donarà la lliga 
per tancada i disputarà la 
Copa Federació amb equips 
de la resta de Catalunya. 
Inici: 20/21.  L’equip juvenil 
reprendrà la competició de 
Primera Catalana el cap de 
setmana del 27/28 de març.

CB CANTAIRES  
La Junta Directiva ha acordat 
que Berni Rubio sigue el nou 
Director Tècnic de l’entitat. 
Rubio. 
Compaginarà el càrrec amb 
les tasques d’entrenador 
dels equips Sénior, Júnior i 
Infantil B masculí, que ve 
realitzant des del juliol del 
2020 quan es va incorporar 
al club.

PRIMERA DERROTA A CASA

CLUB HANDBOL AMPOSTA

El CN Sabadell s’imposa a la pista del Club Volei 
Roquetes en el duel de líders (1-3)

L’equip de Mateu va veure frenada la ratxa de 
victòries a Castelló (22-20)

El sènior masculí del 
Club Volei Roquetes va 

perdre el primer partit a 
casa. L’equip, ja classificat 
matemàticament per jugar 
la fase d’ascens a Súperlliga 
2, va cedir davant d’un CN 
Sabadell que referma el 
liderat a la pista del segon 
classificat (1-3).  
Els parcials foren: (28-30/15-
25/25-16/17-25). 
El primer set, que fou etern, 
va poder ser clau. Va ser molt 
igualat i els roquetencs el van 
tenir al seu abast en els darrers 
instants. No van saber deci-
dir-lo i finalment el Sabadell va 
guanyar-lo per 28-30. Això va 
poder afectar als del Roquetes 
que en el segon set no van es-
tar a l’altura davant d’un rival 
molt intens que va créixer. Així 
es va posar amb el 0-2, amb 
certa claredat (15-25). El propi 
entrenador, Agustín Rodríguez, 
va admetre en acabar el partit 

No va poder ser i l’Amposta 
Lagrama no va poder acon-
seguir sumar punts a la difícil 
pista del Balonmano Caste-
llón, tot i fer un bon partit.
La primera meitat va ser molt 
igualada. Les locals van agafar 
els primers avantatges, però 
el conjunt de Mateu Caste-
llà, amb un parcial de 0-4 a 
l’equador del primer acte, va  
posar-se per davant al mar-
cador (4-5). L’Amposta des-
plegar la defensa intensa de 
les últimes jornades, podent 
arribar al descans amb el curt 
marcador d’empat a nou gols.
A la segona part, la igualtat 
va seguir sent la tònica del 
partit, arribant al minut setze 
de la represa amb el marca-
dor de 16-15 favorable a les 
de La Plana. A partir d’aquí 
un Balonmano Castellón més 
efectiu de cara a porteria, jun-

tament amb pèrdues de pilota 
i poca finalització de l’Am-
posta, va donar aire al conjunt 
valencià per sentir-se més cò-
mode a la pista.
Destacar per part del Caste-
lló l’extrem esquerre Andrea 

Claramonte, que fou un mal-
son.
Quan faltaven cinc minuts el 
resultat era de 20-18, avantat-
ge pel Castelló que va saber 
conservar per arribar al final 
amb el 22-20 final.

que va poder ser el pitjor set 
de la temporada. En el tercer, 
els de Roquetes, ja més allibe-
rats, van reaccionar i van frenar 
la inèrcia del Sabadell (25-18). 
Semblava que la remuntada 
podia arribar però en el quart 
set els de Roquetes van estar 
irregulars i el Sabadell va sen-

tenciar gràcies a la seua inten-
sitat i encert, sense donar op-
ció. L’equip del Vallès gairebé 
assegura el títol de campió de 
grup. Per al Roquetes, el partit 
ha de ser un aprenentatge pel 
que vindrà a la fase d’ascens. La 
derrota no empanya la històri-
ca temporada. Al contrari. Ha 

de servir per agafar experièn-
cia i ofici contra rivals de molta 
entitat. Els de Roquetes tenen 
potencial i el partit els anirà bé 
per millorar i per preparar-se. 
El proper serà a la pista de 
l’Olot, demà (18h).
(La foto és  d’arxiu: Facebook  
CV Roquetes).

El cap de setmana vinent la 
competició s’atura. 
El pròxim partit serà el cap de 
setmana del 27 i 28 de març 
“quan rebrem al pavelló d’es-
ports d’Amposta a l’Oar Grà-
cia Sabadell”.
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LIONESA FARCIDA 
DE FORMATGE I BOLETS

INGREDIENTS (12 porcions): 

• 90 gr. Farina d’espelta inte-
gral
• 65 gr. d’oli d’oliva verge extra
• 1 ceba
• 110 ml d’aigua
• 3 ous
• 130 gr de mascarpone
• 1 cep petit
• 130 gr formatge brie
• 40 gr de trompetes de la 
mort
• 70 gr de camagrocs
• Oli per saltar la ceba
• Sal marina

 PREPARACIÓ:

Saltegem una ceba amb oli d’oli-
va verge extra. Quan està ben 
enrossida, si ho creiem necessari, 
hi afegim aigua. Un cop saltada la 
ceba, la barregem amb l’aigua i la 
triturem bé. En una olla hi posem 
l’oli, la ceba i l’aigua triturada, i sal. 
Ho fem bullir i quan arrenqui el 
bull li aboquem la farina de cop, 
i ho remenem fins que no s’en-
ganxi la barreja al cul de l’olla. 
Trenquem 2 ous i els batem, i a 
poc a poc els anem afegint a la 
barreja anterior. La idea és que 
quedi com una maionesa, a poc 
a poc i anar lligant. Aquest punt el 
podeu seguir a mà o ajudar-vos 
d’una màquina o robot. En arri-

bar al tercer ou, el batem a ban-
da i l’afegim encara més a poc a 
poc. Fins que veiem que l’espàtula, 
quan l’aixequem amb una mica de 
massa, la deixa caure com “bec 
d’ànec”. Aquest és el punt. Men-
trestant encenem el forn que vagi 
escalfant-se a 170 °C  dalt i baix. 
Amb ajut d’una màniga pastissera, 
fem les boles rodones de les lio-
neses tot dibuixant-les sobre una 
safata de forn amb paper vegetal. 
Les posem al forn, durant 30 min, 
els 10 primers minuts amb la por-
ta tancada i després hi posem un 
ganivet a la porta que deixi sortir 
l’aire calent.
Passats els 30 min, les traiem del 
forn i les deixem refredar sobre 

una reixeta. Les obrim amb un 
ganivet, per la part superior. Les 
omplim amb una mica de brie al 
fons, després a sobre les trom-
petes de la mort saltades amb 
una mica de la ceba de l’inici. A 
sobre amb una altra màniga fem 
un dibuix amb mascarpone que 
haurem barrejat amb ceps tallats 
i una miqueta de ceba, tot ben 
triturat. Per acabar, afegim una 
altra miqueta de formatge brie, 
i acabem amb rossinyols saltats. 
Tanquem amb la tapa la lionesa, 
la posem al forn una altra vegada 
a 170ºC durant 2 minuts i voilà! 
Una delícia que us heu de men-
jar al moment, cruixent i calen-
teta. Bon profit!
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AMPOSTA
CHICAS 

COMPLACIENTES
680 239 519

633 398 057

698 232 089

112

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

El Sol activa qües-
tions domèstiques, 
tan pel que fa a les 
millores a la llar com 
un possible canvi 
de residència. Estàs 
mentalment més 
actiu, però també 
una mica inquiet.

aquari
21/01 al 19/02

Per poder guanyar 
més diners, és neces-
sari sortir de l’entorn 
habitual. Alguns 
contactes o amics 
et proporcionen 
oportunitats laborals. 
Et retrobes amb un 
germà o germana.

sagitari
23/11 al 21/12

S’activa el sector de 
l’amor i sembla que 
alguna cosa s’està 
gestant. Amb la pri-
mavera es donaran 
els primers fruits. 
Si tens fills adults, 
la relació amb ells, 
millora.

escorpí
24/10 al 22/11

El Sol per la Casa 
VI, porta algunes 
millores al sector 
laboral i recuperes 
una parcel·la de 
poder que creies 
perduda. El focus es 
posa també, en la 
salut i la dieta.

balança
24/09 al 23/10

El Sol per Casa VII, 
activa els assump-
tes de parella i les 
col·laboracions amb 
els altres. Compte 
amb els malentesos 
a la feina, caldrà ser 
prudent per no ficar 
la pota.

àries
21/03 al 20/04

FELICITATS! El Sol 
entra al teu signe i 
renoves energies. 
Més desplaçaments 
per motius laborals. 
Et comuniques amb 
força franquesa, el 
que et pot portar 
algun enfrontament.

cranc
22/06 al 23/07

No t’hauria de 
mancar la feina amb 
el trànsit del Sol 
a Casa X. També 
podries adquirir més 
responsabilitats. Si 
fins ara no ho feies, 
pots plantejar-te la 
paternitat.

verge
24/08 al 23/09

Si estàs esperant 
algun ajut o sub-
venció, pots rebre’n 
la concessió. Amb 
Mercuri per Casa VII, 
es dona una bona 
predisposició de 
la parella a tractar 
temes delicats.

taure
21/04 al 21/05

El Sol en trànsit per 
Casa XII, inclina a 
un temps de certa 
contenció i reclusió. 
Et mostres una mica 
desconfiat amb el 
teu entorn. Cuida la 
gola dels canvis de 
temperatura.

peixos
20/02 al 20/03

Inici d’etapa pel 
que fa a les finan-
ces. Per una banda, 
cal reestructurar 
l’economia i fins 
i tot implantar 
l’estalvi i per l’altra, 
marca un futur de 
més estabilitat.

lleó
24/07 al 23/08

Possible viatge per 
raons professionals. 
Recuperes una mica 
l’ànim i també algun 
bon hàbit, com ara 
l’esport. Toca fer 
tràmits per ajudar 
a algú de l’àmbit 
familiar.

bessons
02/05 al 21/06

Més contacte amb 
els amics. Podries 
conèixer algú amb 
qui sentiràs una 
forta atracció. Caldrà 
però, ser prudent a 
l’hora de manifestar 
el teu interès per 
evitar malentesos.
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consum energètic. Això, si pas-
sa, implica unes grans quan-
titats d’hidrogen verd per als 
usos anteriorment comentats.
L’hidrogen és l’àtom més 
abundant de l’Univers i un 
recurs potencialment il·li-
mitat. Però no és una font 
primària d’energia, sinó un 
portador d’energia. La seva 
forma molecular (H2), no es 
produeix de forma natural 
i s’ha de poder transportar, 
emmagatzemar, per final-
ment obtenir energia. Com 
ho fem?
Al nostre planeta l’hidrogen 
està fonamentalment en forma 
d’aigua. Per poder obtenir l’hi-
drogen verd a partir d’aques-
ta aigua cal fer un procés que 
s’anomena electròlisi i es co-
neix des de fa molts i molts 
anys. Ara, amb la reducció de 
costos de les renovables, la 
tecnologia disponible d’elec-
trolitzadors i la necessitat d’una 
energia no contaminant, l’era 
de l’hidrogen verd es desplega-
rà progressivament.
Però també s’han de contro-
lar els riscos perquè l’hidro-
gen és un gas molt perillós: 
atès que és la molècula de 
gas més petita, el risc de 
fuites és més gran que amb 
qualsevol altre gas...
Hauríem de parlar de risc no 
de perill. El perill és quan ho 
manipules malament, com 
tot. Conduir és arriscat, fer-ho 
malament té perill i ja sabem 
les conseqüències. L’hidrogen 
fa molts anys que es manipula 
adequadament per la indústria 
química que, només a Tarrago-
na, en genera i consumeix més 
de set tones per hora.
Déu-n’hi-do! També és fà-
cilment inflamable i la seva 
flama és incolora, per tant, 
l’inici d’un foc d’hidrogen 
no és visible.
(somriu) És inflamable, sí, doncs 
és un combustible com el gas 
natural que arriba a les nostres 
cases. 
Quines són les infraestructu-
res bàsiques que requereix 
l’hidrogen verd al nostre 
territori?
Si es vol produir hidrogen verd 

La Plataforma Hidrogen 
Verd Catalunya Sud, 

liderada per la URV, pretén 
aglutinar tots els agents 
que integren la cadena de 
valor de l’hidrogen verd, 
un combustible generat a 
partir de fonts d’energia 
renovables. 

Parlem amb Jordi Cartanyà, 
coordinador de la Plataforma 
Hidrogen Verd Catalunya Sud. 

Per a què s’utilitza l’hidro-
gen?
L’hidrogen s’utilitza actualment 
en diferents processos indus-
trials com a matèria primera, 
però més del 90% és utilitzat 
per la Indústria Química. Tam-
bé es comença a utilitzar com a 
combustible per a la mobilitat, i 
en el futur, com a font de calor 
en processos industrials difícils 
d’electrificar, i també mesclat 
amb gas natural per a ús resi-
dencial.
I què és l’hidrogen “verd”?
L’hidrogen no té color. Es de-
nomina “hidrogen verd” quan 
es genera a partir d’energia re-
novable i aigua. En ser utilitzat, 
torna a generar aigua com a 
subproducte. En tot el seu ci-
cle no genera CO₂, diferència 
de l’hidrogen anomenat “gris”, 
l’utilitzat actualment.
Per tant, l’hidrogen utilitzat 
avui per la indústria prové 
de combustibles fòssils, i 
l’hidrogen “verd”, es pro-
dueix a partir de l’energia 
eòlica o solar. Un important 
factor que descarbonitzarà 
el transport i la indústria 
i un tema crucial per a la 
transició climàtica, no?
Certament, en qualsevol dels 
escenaris futurs de reducció 
d’emissions i l’assoliment de la 
denominada “neutralitat climà-
tica”, l’hidrogen verd hi apareix 
com a element clau, no únic.
A més, respon a l’estratègia 
de la Comissió Europea per 
reduir emissions contami-
nants de cara a l’any 2050.
Efectivament, el full de ruta eu-
ropeu diu que d’aquí al 2050, 
progressivament, l’hidrogen 
verd assolirà el 20-25% del 

en un lloc, aquí o on sigui, cal 
tenir a l’abast energia renovable 
i aigua. L’energia renovable la 
pots produir al costat d’on ge-
neres l’hidrogen, o pot venir de 
més lluny o de molt lluny. Fins i 
tot, el mateix hidrogen verd po-
drà venir en un futur de lluny o 
molt lluny a través d’hidroduc-
tes o transport marítim.
Es parla d’un possible nou 
transvasament...
El que és socialment sostenible 
és que l’energia renovable es 
generi en zones ja utilitzades 
per usos com els sostres de les 
naus industrials dels polígons i 
si es necessita més energia per 
l’hidrogen que es faci amb les 
normes existents i amb diàleg 
social adient. Per altra banda, 
es requereix aigua, 9 litres per 
kg d’hidrogen produït. Aquí 
és rellevant considerar que és 
d’entrada fer servir aigües reu-
tilitzades per no extreure’n més 
dels aqüífers. El treball que està 
fent la indústria química de Tar-
ragona en aquest sentit crec 
que és modèlic. Amb l’aigua 
que actualment reutilitza n’hi 
hauria de sobres per obtenir 
grans quantitats d’hidrogen 
verd encara que caldria, proba-
blement, alguns processos ad-
dicionals de purificació. 
Per tant, no hi haurà un nou 
transvasament, però sí que 
es crearan més plantes eòli-
ques i fotovoltaiques.
En resum, no cal fer cap trans-
vasament i sí que calen ener-
gies renovables addicionals 
dedicades a l’hidrogen verd si 
volem afrontar l’emergència 
climàtica i esdevenir una regió 
d’oportunitats econòmiques en 
l’era de l’hidrogen. 
Quin és el full de ruta?
Cal començar, sí o sí, per substi-
tuir progressivament l’hidrogen 
gris que ja es produeix i consu-
meix en quantitats massives per 
hidrogen verd no contaminant 
generant nova química verda. 
En aquest sentit, podem i hem 
de ser referents, perquè ens hi 
juguem la competitivitat del 
complex petroquímic i assolir 
els objectius de descarbonitza-
ció. Això no és un repte de Tar-
ragona, ho és de tota la regió i 

de Catalunya. Sense transició a 
l’hidrogen verd aquesta indús-
tria pot desaparèixer i tindria un 
impacte de gran abast.
Però encara hi ha molta fei-
na a fer perquè tenim tres 
reactors nuclears actius, el 
complex petroquímic del 
Camp de Tarragona, les 
quatre centrals de cicle com-
binat, els més de vint parcs 
eòlics en funcionament, els 
deu més amb autorització, 
i la central hidroelèctrica de 
Riba-roja d’Ebre...
L’hidrogen pot ser una solu-
ció per totes les indústries que 
necessiten fonts de calor d’al-
ta intensitat i que són difícils 
d’electrificar. Aquí hi ha molt 
recorregut.
Al voltant, d’una regió de l’hi-
drogen verd que tingui un 
màxim demandant com la in-
dústria petroquímica es pot ge-
nerar també una regió de mo-
bilitat-hidrogen, experimentant 
i introduint-la progressivament. 
Podem ser una regió capda-
vantera en mobilitat-hidrogen. 
A més estem en una cruïlla de 
l’eix de l’Ebre i el corredor me-
diterrani on circulen molts ve-
hicles que demandaran hidro-
gen, començant pel transport 
pesat..
Una regió capdavantera en 
mobilitat-hidrogen, sona bé.
També podem parlar de mobi-
litat-hidrogen per tractors, gru-
es, carretilles, bicicletes...
Això són usos, però tam-
bé  hem  i volem ser una regió 
capdavantera científica i tec-
nològicament, i generar noves 
empreses al voltant de l’hidro-
gen.
Això és interessant...
Sí, i és un element cabdal del 
full de ruta. Finalment, també 
volem atraure inversions per 
fabricar components claus de 
la cadena de valor de l’hidrogen 
renovable.
Parlem del preu? Es diu 
que actualment el seu cost 
és aproximadament 4 ve-
gades més que l’hidrogen 
gris. És per això que la seva 
producció global és molt 
marginal (menys d’un 5% 
en l’actualitat).

Bé, el cost actual de l’hidro-
gen verd és encara més car, és 
cert, però les previsions és que 
s’aproximi acceleradament al 
preu de l’hidrogen gris. A més, 
progressivament, els costos 
d’alliberar CO₂ a l’atmosfera 
seran penalitzats amb taxes així 
que la substitució de gris per 
verd, convergirà en preus.
Quins agents formen part 
d’aquesta plataforma?
Actualment s’han adherit qua-
si 100 agents entre empreses, 
administracions i altres agents 
com agències del Govern de la 
Generalitat.
Voldria destacar l’aliança de 
coneixement cientificotecno-
lògic que s’ha configurat amb 
la URV, l’Institut Català d’inves-
tigació Química, l’Institut de 
Recerca en Energia de Catalu-
nya i EURECAT, el Centre Tec-
nològic de Catalunya.
L’hidrogen “verd” aquest 
color d’esperança, de tran-
sició energètica i mobilitat 
sostenible, serà la base de 
l’energia neta del demà?
Jules Verne ja parlava al seu lli-
bre L’illa misteriosa (1870) d’un 
futur en què l’aigua substitui-
ria el carbó. El seu personat-
ge,  Cyrus  Harding, explicava: 
“Sí, però aigua descomposta en 
els seus elements primitius (hi-
drogen i oxigen) per la força de 
l’electricitat i que constituiran 
una font inesgotable de cale-
facció i llum”. Aquesta visió de 
fa 150 anys per fi està a prop de 
fer-se realitat.
Tant de bo!
Europa i el món està apostant 
per l’hidrogen verd. És evident, 
però que haurem de fer moltes 
més coses per fer un món sos-
tenible, entre aquestes, consu-
mir menys energia, vingui d’on 
vingui.

JORDI CARTANYÀ
COORDINADOR DE LA PLATAFORMA HIDROGEN VERD CATALUNYA SUD
LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA PER AFRONTAR 
L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
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“EUROPA I EL MÓN 
ESTÀ APOSTANT PER 
L’HIDROGEN VERD”


