
Ajuntaments ebrencs faciliten la recollida d’al·legacions contra el Pla de protecció del Delta. ‘Un pla que es 
menja finques cadastrals i milers de metres quadrats de costa’. Per això, hi ha molta indignació. Per la seua 

part, entitats conservacionistes també consideren que el Pla és insuficient i que, a la vegada, no pot desvincular 
accions a la costa de cabals i sediments.  P8

Terres de l’Ebre: les dades empitjoren lleugerament aquesta setmana

                    P3

El Procicat oficialitza la pròrroga de les restriccions vigents fins al 9 d’abril inclòs. Salut constata que 

s’està iniciant un “tímid creixement” de casos i tem per l’augment de mobilitat i per la situació a les UCI.  

Es recomana molta precaució i reduir la mobilitat “al màxim” per la Setmana Santa.
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EDITORIAL
L’OR BLAUEdita:

L’aigua és un bé de tots 
i totes. Un bé comú. 

Un bé essencial per a la 
vida. I així cal gestionar-
lo, democràticament i 
públicament.
El 22 de març es va celebrar 
el Dia Mundial de l’Aigua, una 
oportunitat per cridar l’atenció 
sobre un recurs essencial en la 
nostra vida quotidiana, la qua-
litat del qual, de vegades, plan-
teja algunes preguntes com les 
que si hi ha plàstic a les nostres 
ampolles d’aigua o disruptors 
endocrins a l’aigua de l’aixe-
ta... Amen de pesticides, nitrats, 
contaminacions bacterianes, 
arsènic o fins i tot plom o con-
taminació agrícola, components 
tòxics de les canonades, etc. 
Heu comprovat mai les anàli-
sis fetes pel vostre Ajuntament, 
concessionàries o gestores de 
l’aigua del vostre municipi? Pe-
riòdicament haurien d’informar i 
vetllar que l’aigua que ens arriba 
a casa sigui potable i amb l’anà-
lisi feta i publicada, complint els 
terminis i la normativa vigent. 

Si pegueu una ullada al web 
del vostre municipi us sorpren-
drà  veure que la informació no 
està actualitzada o senzillament, 
no apareix. De qui és la culpa 
d’aquesta manca d’informació? 
Dels responsables de la gestió 
de l’aigua o dels ajuntaments? 
Potser hauríem de ser els ma-
teixos consumidors els que ho 
hauríem d’exigir, no? Una opció 
per comprovar les dades seria 
entrar al web de  SINAC  (Siste-
ma d’Informació Nacional d’Ai-
gua de Consum), on el gestor, 
el municipi o l’autoritat sanitària 
ha d’aportar les dades genera-
des en l’autocontrol, vigilància 
sanitària o control a l’aixeta del 
consumidor del municipi, però 
malauradament encara molts 
dels nostres municipis passen 
del tema i no informen. Per 
què? Entreu al web a veure si ho 
aconseguiu.... Un exemple és la 
totalitat dels municipis dels nos-
tres veïns del Priorat (23 munici-
pis) que no diuen res, sent una 
zona on s’utilitza  desisopropil, 
un perillós plaguicida, molt usat 
en el conreu de vinya. Preocu-
pats per aquesta manca d’infor-
mació hem contactat amb Alva-
ro Arasa Tuliesa, geòleg i una de 
les persones que més ha recla-
mat aquesta necessitat d’infor-
mació. Segons Arasa, s’auguren 
canvis positius perquè recent-
ment el Parlament Europeu i el 

Consell va aprovar la nova Di-
rectiva (UE) 2020/2184, de 16 
de desembre de 2020, relativa 
a la qualitat de les aigües per a 
consum humà, que va entrar en 
vigor el passat 12 de gener i ara 
es troba en procés de transpo-
sició a la legislació espanyola. El 
ministeri de sanitat és el respon-
sable de la transposició, tot i que 
l’àmbit de la nova llei contempla 
altres ministeris. Un dels canvis 
és l’article 17 que diu que serà 
obligatori comunicar al nou SI-
NAC les dades de qualitat de les 
aigües servides als municipis i 
com a gran novetat publicar a la 
web dels ajuntaments els resul-
tats dels controls més recents 
amb relació als paràmetres ge-
nerals i específics de la qualitat 
de l’aigua analitzada. A part de 
fer transparent i accessible la 
qualitat de l’aigua municipal es 

pretén que l’usuari pugui confi-
ar més en l’aigua de l’aixeta per 
disminuir el consum de plàstics. 
Es pretén que amb la nova le-
gislació milloren els criteris de 
qualitat i seguretat incorporant 
noves substàncies al llitat dels 
controls de qualitat per a mi-
llorar la seguretat, com pot ser 
la legionel·la, o el clorat i clorit 
en el cas de l’ús del diòxid de 
clor en el procés de desinfec-
ció, segons les recomanacions 
de l’Organització Mundial de la 
Salut. En última estança, apun-
ta  Arasa, es pretén també dis-
minuir la petjada del carboni, 
millorant la gestió i la qualitat 
dels materials de transport de 
l’aigua potable i evitar pèrdues 
significatives d’aigua en totes les 
xarxes de distribució contribuint 
a reduir considerablement a re-
duir la petjada del CO₂.

Els col·legiats i col·legiades de la 
Demarcació Terres de l’Ebre del 
Col·legi de Periodistes han es-
collit la responsable de comu-
nicació de l’Hospital de Tortosa 
Verge de la Cinta, Ana de Pablo, 
com a guanyadora del Micro 
Obert 2020, i per contra, l’em-
presa Padesa és mereixedora 
del Micro Tancat 2020. En el cas 
d’Ana de Pablo, el Micro Obert 
se li concedeix “per la seua ac-
cessibilitat i bona feina amb els 
i les periodistes de les Terres de 
l’Ebre durant molts anys”. En el 
cas de Padesa, se li atorga el 
Micro Tancat “pel silenci cor-
poratiu i per la mala gestió en la 
comunicació relacionada amb 
els brots de la COVID que van 
afectar la seua empresa”.
Els Premis Micro són un guar-
dó que atorga la Demarcació 
Terres de l’Ebre del CPC des de 
fa quinze anys. El Micro Obert 
serveix per a reconèixer aque-

lles persones o institucions que 
faciliten la feina als periodistes, 
mentre que el Micro Tancat és 
un toc d’atenció cap a aquelles 
persones o institucions que no 
volen col·laborar amb els pro-
fessionals de la comunicació i 
que fins i tot dificulten o volen 
interferir en el treball periodístic. 
En aquest darrer cas, el premi 
vol ajudar a revertir aquesta si-
tuació per garantir un bon accés 
a la informació.
D’altra banda, la junta de la De-
marcació Terres de l’Ebre del 
CPC ha decidit atorgar el Micro 
Daurat 2020 al periodista tortosí 
Josep Bayerri, per la seua  llarga 
trajectòria en el món del perio-
disme. L’acte de lliurament dels 
guardons està previst que es re-
alitze, si la situació sanitària ho 
permet, la pròxima primavera. 
En aquest mateix acte es farà el 
lliurament dels Micros del 2019, 
que s’han anat ajornant per les 
successives restriccions de mo-
bilitat decretades pel govern. En 
aquest cas, el Micro Obert se li 
lliurarà al director de l’Arxiu His-
tòric Comarcal, Albert Curto, i 
el Micro Tancat a l’alcaldessa de 
Tortosa, Meritxell Roigé.

PREMIS MICRO 2020

PRIMAVERA
+1H

CANVI HORARI

CANVI D’HORA
HORARI D’ESTIU

La nit del dissabte 27 de març 
al diumenge 28 s’avançarà 1 

hora el rellotge. 
A les 2:00h del matí 

seran les 3:00h.
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SALUT HAURÀ 
D’INTERROMPRE 
LA VACUNACIÓ 
MASSIVA 
El secretari general de Salut, 
Marc Ramentol, ha dit que 
Catalunya haurà d’inter-
rompre la campanya de 
vacunació massiva després 
que el Ministeri de Sanitat 
els hagi notificat que el 
dilluns vinent, 29 de març, no 
arribaran les 148.000 dosis 
d’AstraZeneca compromeses. 
Ramentol ha explicat que el 
dilluns següent, el 5 d’abril, 
els enviaran més dosis però 
ha remarcat que de moment 
no saben quantes. Per la seva 
banda, la consellera de Salut 
en funcions, Alba Vergés, ha 
denunciat la situació a través 
de xarxes socials, i l’ha qualifi-
cat de “vergonya”. “Ja n’hi ha 
prou d’aquest despropòsit”, 
ha afegit. Segons ha informat 
Salut, aquest retard en les do-
sis compromeses no afecta les 
cites que ja estaven progra-
mades, però sí que impedirà 
les noves programacions.

INTERIOR PREVEU 
UN DISPOSITIU 
SIMILAR AL 
D’ABANS DE LA 
PANDÈMIA
El Departament d’Interior i el 
Servei Català de Trànsit (SCT) 
han plantejat un dispositiu si-
milar a l’època pre-pandèmia 
en el primer cap de setmana 
de desconfinament comarcal. 
Ho fan davant la previsió 
que la mobilitat s’incrementi 
el cap de setmana, després 
que ho hagi fet de manera 
“considerable” des de dilluns.
Trànsit preveu que 930.000 
vehicles es moguin per l’àrea 
metropolitana de Barcelona 
avui divendres. Més enllà del 
control del trànsit, també es 
faran controls dinàmics als 
parcs naturals per evitar con-
gestions als pàrquings i reduir 
també les interaccions socials, 
amb controls s’havien fet en 
l’època prèvia al confinament 
comarcal i en altres moments. 

MÉS 
NOTÍCIES

Les dades epidemiològiques a la regió ebrenca han 
empitjorat lleugerament en la darrera setmana

Els casos de contagis 
confirmats acumulats 

a les Terres de l’Ebre 
s’eleven ahir dijous a 9.962 
(la setmana passada eren 
9.919).              
Per tant, en set dies s’han acu-
mulat 43 casos positius més al 
territori (la setmana anterior 
38). Les dades a les Terres de 
l’Ebre han empitjorat lleuge-
rament. La velocitat de propa-
gació del virus se situa en 1,22 
(setmana passada era 0,78) i el 
risc de rebrot està en 47 (di-
vendres passat era de 36). Risc 
baix encara. Aquest dimecres a 
l’Ebre, en un dia, se sumaven 

6 nous positius de covid-19 
confirmats per proves PCR o 
test antigènic ràpid. En da-
des d’ahir, el nombre total de 
morts des que es va iniciar la 
pandèmia és de 172 (com la 
setmana passada). Segons les 
dades oficials facilitades ahir 
per Salut, hi ha 12 persones 
hospitalitzades per contagis a 
centres de les Terres de l’Ebre 
(divendres passat 9). 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 (8 per co-
vid). Setmana passada eren 14 
(7 covid). La taxa de confirmats 

per PCR o tests d’antígens és 
de 20 per cada 100.000 ha-
bitants, pels 18 de la setmana 
anterior. L’1,43% de les proves 
que es fan donen positiu. A la 
regió sanitària de l’Ebre, fins 
ahir, s’han vacunat 19.621 per-
sones. Un total de 11.044 han 
rebut ja la segona dosi.

“TÍMID CREIXEMENT DE CASOS”
El Procicat oficialitza la pròrroga de les restriccions 
vigents fins al 9 d’abril inclòs
El Procicat ha oficialitzat 

aquest dijous la pròrroga 
de les restriccions vigents 
fins al 9 d’abril inclòs, 
segons ha explicat el 
secretari general de Salut, 
Marc Ramentol, que ha 
constatat que s’està iniciant 
un “tímid creixement” en els 
casos de covid-19.                  
Ha indicat que ara mateix hi 
ha “dues alertes” sobre la tau-
la: l’augment de la mobilitat 
perquè comporti més inte-
raccions entre bombolles i 
també la situació a les UCI. El 
secretari de Salut Pública, Jo-
sep Maria Argimon, ha apuntat 

que en aquesta tercera ona-
da els malalts estan 2,5 dies 
més a l’UCI de mitjana i també 
són dos anys més grans, situ-
ant-se en els 65. El conseller 
d’Interior, Miquel Sàmper, ha 
explicat que s’aixeca la prohi-
bició d’obrir fires i atraccions 
no permanents. Ramentol ha 
explicat que s’està deixant en-
rere la situació d’estancament 
de l’epidèmia i que es registren 
increments en els darreres 
dies. Argimon ha afegit que la 
previsió és que fins als propers 
cinc cides es mantingui aques-
ta tendència al creixement i 
amb un Rt “al voltant de l’1”.

No s’endureixen les restriccions però es recomana “moderació” i 
reduir la mobilitat “al màxim” per la Setmana Santa

El Consell Interterritorial de 
Salut ha descartat endurir les 
restriccions per a la Setmana 
Santa, després que s’hagués 
especulat amb un avança-
ment del toc de queda a les 
vuit del vespre. La conselle-
ra de Salut, Alba Vergés, ha 
descartat al matí aquesta 
opció. La ministra de Sa-
nitat, Carolina Darias, ha 
alertat d’un “possible canvi 
de tendència” perquè hi ha 

“repunts clars” en deu Comu-
nitats Autònomes. L’execu-
tiu estatal recomana reduir la 
mobilitat “al màxim”.
Darias assegura que s’està en 
un moment “clau” i ha reclamat 
“extremar totes les mesures de 
control” per “revertir la ten-
dència”. També ha indicat que 
la soca britànica ja és prevalent 
a l’Estat, amb una presència 
entre els infectats a l’entorn 
del 50%. En algunes Comuni-

Hospital Verge 
de la Cinta: 
ahir dijous, 

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

En els darrers dies es registren increments de 
casos a Catalunya. La situació d’estancament 

s’està deixant enrere

tats Autònomes el percentat-
ge arriba fins al 80%. A l’entorn 
de les mesures acordades per 
a la Setmana Santa, la minis-
tra de Sanitat ha reiterat que la 
Declaració d’Actuacions Co-
ordinades (DAC) aprovada pel 
Consell Interterritorial fa dues 
setmanes és un “document de 
mínims”, a partir del qual les 
Comunitats poden ampliar les 
restriccions en funció de la 
situació epidemiològica dels 

diferents territoris. Algunes 
ja han començat a fer-ho, 
com per exemple Andalusia, 
que restringeix la mobilitat a 
les províncies. Pel que fa a 
les vacunes, la titular de la 
cartera de Sanitat ha reite-
rat que veu factible complir 
l’objectiu previst de tenir el 
80% de la població de més 
de 80 anys vacunada entre 
finals de març i principis 
d’abril.
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El Museu, primera parada de l’exposició que explica 
com viu la ciutat les diferents expressions culturals

Demà dissabte s’inaugura-
rà oficialment l’exposició 
‘Tortosa Capital de la Cultu-
ra Catalana 2021. La cultura 
que vivim!’. La mostra, que 
tindrà la sala Antoni Garcia 
del Museu de Tortosa com 
a primera parada, explica a 
través de diversos panells 

les diferents expressions 
culturals que nodreixen la 
vida i el llegat del municipi. 
La inauguració de dissabte 
permetrà donar el tret de 
sortida a una exposició que 
té previst arribar a diferents 
punts de Catalunya: fins al 
9 de maig es podrà veure a 

tortosa
SETMANA SANTA
Es programen activitats, mentre s’espera 
recuperar les processons després de la covidMOSTRA DE JAZZ 

Ja és oberta la convocatòria 
per al concurs de disseny de 
cartells de la XXVIII Mostra de 
Jazz de Tortosa, organitzada 
per l’Associació Músiques 
i Events de l’Ebre amb el 
suport de l’Ajuntament. Els 
concursants hauran de lliurar 
els seus dissenys abans del 16 
de maig, al correu electrònic: 
mostra@jazztortosa.com

DIA MUNDIAL DEL 
TEATRE 
Avui divendres 26, a les 19.30 
h, acte amb motiu del Dia 
Mundial del Teatre. Comptarà 
amb la participació dels dife-
rents membres de l’Escola 
Municipal de Teatre de Tor-
tosa i servirà, a la vegada, per 
iniciar els actes de comme-
moració del 25è aniversari 
del teatre auditori. L’acte té 
l’accés limitat i es podrà veure 
a les xarxes municipals.

AJUDES PER 
AL LLOGUER DE 
PERSONES GRANS 
Les ajudes tenen com a 
finalitat facilitar l’accés i la 
permanència en un habitat-
ge en règim de lloguer a les 
persones grans. Per poder 
facilitar el tràmit, l’Oficina 
Local d’Habitatge de Tortosa 
atèn i assessora les peticions 
de les persones interessades. 
S’hi pot demanar cita prèvia 
al 600 404 232 o al correu 
habitatge@tortosa.cat

MOVEM TORTOSA 
Movem Tortosa demanarà, al 
proper ple, “un Pla d’Arbrat 
i la constitució d’un Consell 
de Participació Ciutadana per 
evitar la tala indiscriminada 
d’arbres”. El primer grup 
de l’oposició “exigeix a més 
l’informe tècnic que avale les 
últimes actuacions i aposta 
per un canvi radical en la 
forma d’actuar i valorar el 
patrimoni natural de la ciutat, 
fent costat al moviment ciuta-
dà que així ho demana”. 

MÉS 
NOTÍCIES

Tortosa i, posteriorment, el 
Palau Robert de Barcelona 
l’acollirà a partir del 13 de 
maig. D’esta manera, la ciu-
tat vol donar a conèixer al 
conjunt del país les expressi-
ons, el patrimoni i la creació 
que identifiquen Tortosa i els 
seus barris i pobles.

A Tortosa, l’exposició es 
podrà visitar de dimarts a 
dissabte, de 10 a 13.30 h i 
de 16 a 18.30 h. 
Els últims diumenges de 
mes també estarà obert, 
de 10 a 13.30 h, coincidint 
amb la jornada gratuïta de 
portes obertes al Museu.

Detingut per robar en 
14 vehicles i en un domicili

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir dimarts dos veïns de 
Tortosa de 20 i 23 anys acu-
sats d’un robatori a l’interior 
d’un domicili. A més, el pri-
mer també està considerat el 
presumpte d’autor de catorze 
robatoris a interior de vehicle 
ocorreguts entre el 5 i el 12 
de març al barri de Remolins. 
Segons informa la policia cata-
lana, el lladre sempre trencava 
algun vidre i sostreia objectes 
de valor de l’interior. En para-
l·lel, la denúncia d’un robato-
ri en un domicili, ocorregut a 
la mateixa zona entre els dies 
12 i 13 de març, va portar els 
investigadors a creure que po-

dia estar relacionat amb els 
robatoris en els vehicles. Fi-
nalment, els agents van obte-
nir prou indicis per arrestar els 
implicats, que han quedat en 
llibertat amb càrrecs.

L’Agrupació de Confraries 
de Setmana Santa de 

Tortosa ha donat a conèixer 
les activitats que durà a 
terme enguany a la ciutat.                  
Per segon any, no es podran 
incloure processons, ateses 
les mesures de prevenció de la 
covid: l’any passat, l’esclat de 
la pandèmia i el decret d’estat 
d’alarma ja van obligar a sus-
pendre totes les activitats. Un 
any després, la situació epi-
demiològica no és tan dràs-
tica però des de l’Agrupació 
apunten a les recomanacions 
fixades pel govern a l’hora 
d’ajornar les processons. El 
programa d’actes de la Setma-

na Santa 2021 arrancarà el dis-
sabte 27 de març amb el pregó 
a càrrec de Josep Borrell, qui 
va ser president de l’Agrupació 
de Confraries entre el 2001 i 
el 2012. També s’han previst 
dos concerts de música sa-
cra: un, dilluns 29 de març a 
la catedral, anirà a càrrec de la 
banda i el cor de la Lira Am-
postina; l’altre, dimecres 31 
de març, tindrà l’església dels 
Dolors com a escenari i al Cor 
Flumine com a protagonistes. 
Divendres Sant, es farà la vetlla 
del Sant Crist al convent de la 
Puríssima i, a les 19.30 h, el via 
creu es traslladarà a la plaça 
dels Dolors.

Un via creu, Divendres Sant a la plaça dels Dolors, 
dos concerts, a la catedral i a l’església dels Dolors, i 

el pregó de Josep Borrell, els actes del programa

Lliurament de diplomes 
als set Tresors 

El Museu va acollir l’acte de 
lliurament dels diplomes que 
acrediten els elements més re-
presentatius del patrimoni de 
la ciutat. L’elecció es va fer per 
votació popular durant el 2020. 
I va determinar els denominats 
com a 7 Tresors del Patrimoni 

Cultural de Tortosa: la Suda i 
les muralles i fortificacions de la 
ciutat; la Festa del Renaixement; 
la catedral; el riu Ebre i la nave-
gació fluvial; els Reials Col·legis; 
la Banda Municipal de Música, i 
el Museu de Tortosa i les edifi-
cacions modernistes. 
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L’ART SURT DELS 
PATIS DEL POBLE 
NOU
Diferents activitats artísti-
ques tindran enguany lloc 
a la pista poliesportiva del 
Poble Nou dintre el progra-
ma Art Fora dels Patis, el 3 i 
4 d’abril. Aquesta festivitat 
es proposa amb substitu-
ció de l’Art als Patis, que 
es va celebrar durant dos 
anys abans d’haver de ser 
cancel·lada l’any passat pel 
confinament.  

RECUPERAR 
ELS NIUS DE 
METRALLADORES 
DE LA GUERRA 
CIVIL 
L’Ajuntament d’Amposta 
iniciarà, en el proper ple 
ordinari del mes de març 
previst per al 29 de març, el 
tràmit per declarar els nius 
de metralladores Bé Cultu-
ral d’Interès Local (BCIL). 
Aquests dos nius estan 
situats a la part del darrera 
del cementiri municipal. 
Amb aquesta catalogació es 
protegiran aquests nius de 
metralladores i per tant, no 
es podran fer modificacions 
que alterin o destrueixin els 
nius.

FRANCISCO 
TORRES CEDEIX 
A L’ARXIU 
MUNICIPAL ELS 
SEUS ARXIUS 
L’aparellador Francisco 
Torres i Reverté ha cedit 
a l’Ajuntament d’Amposta 
el seu fons documental 
professional. Es tracta 
d’una col·lecció d’expedients 
i documents conservats i 
organitzats durant els seus 
anys com a aparellador en 
el sector públic i el privat. 
“El documents són d’un 
gran interès i d’un gran 
valor informatiu i històric”, 
explica l’alcalde, Adam 
Tomàs.

NOTÍCIES
BREUS

Assalta per robar l’habitatge de 
la seva exfamília i intenta calar 

foc a la casa de l’excunyat
La policia local d’Amposta ha detingut un veí 
de 41 anys, conegut reincident, com a pre-
sumpte responsable d’assaltar la casa de la 
seva exdona i els seus fills per robar-hi el pas-
sat dissabte al vespre i intentar calar foc a una 
casa de l’excunyat l’endemà. L’arrest va tenir 
lloc aquest dimarts a la nit després d’haver 
comès, suposadament, fins a set delictes en 
tres dies mentre es trobava complint una pena 
d’arrest domiciliari per diverses condemnes. 
Així, també hauria amenaçat l’exsogra, sostret 
material de l’interior d’un cotxe encastant-lo 
contra un magatzem per robar-hi, a més d’un 
assalt en una altre domicili. El detingut, que 
passarà novament a disposició judicial les prò-
ximes hores, acumula 47 detencions en poc 
més de dos anys. ACN

Es prepara una tretzena 
Festa del Mercat a la Plaça 

semiconfinada

La Festa del Mercat a la Plaça 
prepara una edició semiconfi-
nada. Així, del 20 al 23 de maig, 
Amposta tornarà a principis de 
segle XX en la tretzena edició 
d’aquesta festa de recreació 
història. Ho farà, però, d’acord 
amb les mesures i restriccions 

vigents en aquell moment a 
causa de la pandèmia. “No vo-
lem deixar passar l’oportunitat 
de celebrar aquesta cita amb 
diferents activitats”, diu la regi-
dora de Cultura, Inés Martí, tot 
animant a la gent que prepari ja 
les seves vestimentes d’època.

Ajuntament, Copate i Institut 
Montsià s’alien per la formació 

en control de plagues

Una desena de persones van 
començar dilluns el curs per a 
persones aturades per assolir 
el Certificat de Professiona-
litat de Serveis per al control 
de plagues, impulsat per l’àrea 
de Desenvolupament Soci-
al i Econòmic de l’Ajuntament 
d’Amposta, un dels pocs de tot 
el país homologat per relaitzar 
aquest Certificat de Professio-
nalitat. Es tracta d’una forma-
ció feta través del Programa 
Forma i Insereix, finançat pel 
Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya que ha atorgat al 

Copate una subvenció. A través 
d’un conveni de col·laboració a 
tres bandes entre l’Ajuntament 
d’Amposta, el Copate i l’IES 
Montsià es pot dur a terme la 
formació. Així, el curs s’impar-
teix a l’Institut mentre que les 
pràctiques es faran al Copate, 
ens encarregat del tractament 
de plagues al Montsià i el Baix 
Ebre. La formació es fa davant 
la necessitat que hi haja per-
sones certificades per poder 
fer els tractaments, per tant, 
el Copate també podrà oferir 
contractes de treball.
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L’ATENEU CALERO 
IMPULSA ‘LA 
RUTA POÈTICA DE 
LA CALA’ 
L’Ateneu Calero va posar en 
marxa diumenge, coincidint 
amb el Dia Mundial de la 
Poesia, la Ruta Poètica de 
La Cala. El recorregut està 
dividit en 10 punts, cadascun 
dels quals recull informació 
sobre el patrimoni material, 
com són els llocs emblemà-
tics amb fotografies, i també 
sobre patrimoni immaterial, 
mitjançant els poemes i la 
música. 

L’AMETLLA: EL 
CAMP DE FUTBOL 
7 JA DISPOSA 
D’UNA GRADERIA 
L’Ajuntament ha enllestit 
recentment les obres de 
construcció de la graderia 
del camp de futbol 7. Els 
aficionats, que van assistir 
el passat diumenge al partit 
de futbol amistós entre els 
primers equips de La Cala i el 
Remolins Bitem, ja van po-
der veure que han finalitzat 
les obres de construcció de 
la graderia que s’ha habilitat 
al camp de futbol 7. 

(La Cala Ràdio)

ROQUETES 
Junts per Roquetes-Junts per 
la Ravaleta desmententeixen 
“les declaracions de l’alcalde 
Paco Gas. Mai s’ha proposat 
una moció de censura contra 
l’actual equip de govern. 
L’únic que vam confirmar fo-
ren converses informals amb 
els altres grups municipals 
(inclòs C’s) i les vàrem justi-
ficar per la falta de diàleg i 
negociació que havia demos-
trat l’actual equip de govern. 
Però com ja vàrem manifes-
tar en aquelles declaracions, 
nosaltres som partidaris que 
governi la força més votada 
i, com a prova, després de les 
oportunes negociacions vam 
aprovar els pressupostos del 
2021”. 

MÉS 
NOTÍCIES

Consell Comarcal: Vallespí pren el relleu a Jordan
El regidor de Movem Torto-
sa Francesc Vallespí pren el 
relleu de Jordi Jordan com 
a Vicepresident del Consell 
Comarcal del Baix Ebre. Per 
la seva banda, les tasques de 
portaveu que fins ara exercia 
Jordan seran assumides pel 
ja Conseller d’Ensenyament i 
Joventut i també regidor de 
Movem Roquetes, David Poy.
Aquest relleu “es fa efectiu 

seguint el codi ètic de Movem 
per tal d’evitar l’acumulació 
de càrrecs dels seus membres 
electes, tenint en compte que 
Jordan ha estat elegit com 
a diputat i que és regidor de 
Tortosa. Jordan renunciarà a 
una bona part del sou com a 
diputat i a la totalitat de les in-
demnitzacions com a regidor, 
les quals seran entregades a 
entitats socials de la ciutat”.

GASTRONOMIA
‘GastroMar’ converteix l’Ampolla
en referent culinari i sostenible del país
L’Ampolla va tancar 

la primera edició 
del congrés culinari 
‘GastroMar’.                   
El format de les jornades s’ha 
allargat tres dies i ha estat tot 
un referent pel que fa a cuina, 
ciència i sostenibilitat. Pro-
ductes del Delta com l’ostra, 
els musclos, o el cranc blau, 
s’han alternat amb espais 
dedicats a professionals que 
volien aprofundir més en as-
pectes com l’ús sostenible 
dels recursos del mar, el va-
lor nutricional dels aliments 
o també els contaminants 

ambientals que poden conte-
nir. D’altra banda, en el marc 
d’aquest congrés culinari, es 
va celebrar la 7a edició de 
L’Ampolla, cuina de l’ostra.
(ebredigital.cat)

DELTEBRE
L’Ajuntament  facilita el reciclatge de matèria 
orgànica als centres educatius
Aquest dimarts, el 

tinent d’alcaldia de 
#DeltebreProjecció, Carlos 
Serra, i el regidor d’Imatge 
de Poble, Polítiques 
Ambientals i Platges, 
Joan Lucas, han visitat 
els centres educatius de 
Deltebre, adherits a la 
campanya, per repartir 
els compostadors que 
l’Ajuntament de Deltebre 
posarà a l’abast dels 
xiquets i xiquetes per tal de 
fomentar el reciclatge dels 
residus orgànics.              
En el marc de la visita a les 
escoles, on els regidors s’han 
reunit amb els equips direc-

tius, el tinent d’alcaldia de 
#DeltebreProjecció, Carlos 
Serra, ha remarcat la rellevàn-
cia que “els xiquets i xiquetes 
del nostre municipi es cons-
cienciïn de la importància de 
reciclar i de tenir cura de l’en-
torn que ens envolta, així com 
també de donar una segona 
vida als productes i als resi-
dus que generem”.Més enllà 
d’aquesta actuació a les es-
coles, i en col·laboració amb 
l’associació FECOTUR, també 
es sortejaran fins a 50 com-
postadors per a la ciutadania 
entre totes les persones que 
facin una compra als establi-
ments relacionats en l’àmbit.

Han passat 
professionals de la cuina 
com xefs amb estrelles 

Michelin i també 
estudiosos de matèries 
com la biologia marina
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UN PLA QUE ÉS 
‘UNA MANIOBRA 
DE DISTRACCIÓ’
Els grups conservacionistes 
veuen el pla estatal com 
un simple “informe” i les 
mesures que posa sobre la 
taula com una “maniobra de 
distracció. El Ministeri ha de 
clarificar quina prioritat té: 
el Pla Hidrològic de l’Ebre 
amb les mesures previstes o 
un pla de costes. És contra-
dictori un pla de costes que 
no tingui res a veure amb el 
Pla Hidrològic, no té sentit”, 
ha resumit el portaveu de 
la PDE, Manolo Tomàs. “Si 
no hi ha riu, no hi ha Delta. 
Si s’actua al litoral pensant 
només en aquesta qüestió 
puntual i no es té en compte 
tots els elements per reforçar 
el litoral no té sentit. La 
pregunta al govern espanyol 
seria: “teniu estratègia?”, ha 
sentenciat seguidament.

ALDOVER 
L’Ajuntament d’Aldover ha 
informat que “per tal de 
millorar la imatge del poble, 
afavorir la reducció d’emissi-
ons i l’impacte mediambien-
tal, a partir del dia 01 d’abril 
del 2021 la Plaça de l’Església 
passarà a ser un espai exclu-
siu de vianants. En aquest 
sentit, els vehicles  podran 
utilitzar-la  per circular i -de 
forma puntual- per a tasques 
de càrrega i descàrrega. Amb 
la peatonalització i enjardi-
nament del centre, Aldover 
se suma a la resta de pobles 
i ciutats de Catalunya, per 
a disminuir la presència de 
vehicles de motor i promoure 
l’ús de la bicicleta i l’oci a 
l’aire lliure, recuperant els 
espais públics per a la ciuta-
dania”. Des de l’’Ajuntament 
es considera que “aquesta 
millora viària, ens permetrà 
gaudir d’una plaça més verda 
i respectuosa amb el medi 
rural, reconvertida en un 
espai de trobada veïnal. Amb 
tot, us emplacem a utilitzar 
les noves zones de pàrquing 
habilitades,  a més de les 
existents”.

MÉS 
NOTÍCIES

CONSERVACIONISTES
“El pla pel delta de l’Ebre no pot desvincular 
accions a la costa de cabals i sediments”

L’Ajuntament de Camarles no està d’acord amb 
l’emplaçament del parc eòlic “Vandellòs II”

L’empresa Elawan Energy va 
presentar l’avantprojecte 

per a la instal·lació del Parc 
Eólic “Vandellòs II” que 
consta de 5 aerogeneradors 
de 6,2 MW de potència 
unitària, amb una alçada de 
135 metros i amb un rotor de 
170 metres de diàmetres al 
terme municipal de Camarles.                 
L’Ajuntament ha rebutjat l’em-
plaçament per l’impacte ambi-
ental i paisatgístic elevadíssim, 
ja que el lloc proposat, junta-
ment amb les dimensions dels 
aerogeneradors, comporta que 
aquest es visualitzen des de 
pràcticament qualsevol lloc del 
nucli urbà. Per una altra ban-
da, aquesta instal·lació afectaria 

a més del paisatge, a la fauna, 
flora, cultius dels voltants i al 
desenvolupament turístic, afec-
tant una zona molt habitada per 
la implantació de masets. Així 
mateix, l’Ajuntament no està 
d’acord en l’emplaçament de 
la instal·lació fotovoltaica “parc 
solar Camarles”. L’Ajuntament 
es posiciona a favor de les ener-
gies renovables, però sempre 
prèvia una planificació consen-
suada.

Entitats conservacionistes 
argumenten que el 

pla estatal presentat per 
preservar el delta no pot 
desvincular les mesures 
previstes a la costa d’una 
gestió del riu que garanteixi 
els cabals d’aigua i sediments 
necessaris per a la seva 
continuïtat.               
Aquest és un dels punts centrals 
de les al·legacions conjuntes 
que han presentat l’Associació 
Sediments, la Plataforma en 
Defensa de l’Ebre (PDE), Ge-
pec, SEO/Birdlife, Picampall, 
l’Associació de Voluntaris del 
parc natural, Ecologistes en Ac-

ció i el Moviment Social Delta 
de l’Ebre. Posen en dubte que 
el Ministeri per a la Transició 
Ecològica tingui una estratègia 
clara per frenar la incidència 
del canvi climàtic en un espai 
ja molt tocat per la regressió, la 
subsidència i la salinització.
Les entitats sostenen que no té 
sentit actuar sobre la costa del-
taica, amb moviments de sorres 
i una retirada de la línia de do-
mini públic, si al mateix temps 
no es comença actuar de for-
ma immediata per garantir les 
aportacions d’aigua i sediments 
que permetin la pervivència del 
Delta. (ACN)

Ni tampoc amb 
l’emplaçament de la 

instal.lació fotovoltaica 
‘Parc Solar Camarles”

L’Aldea posa en servei una àrea 
d’Autocaravanes i vehicles Càmper

L’Ajuntament de l’Aldea ha 
posat en servei una àrea 
d’autocaravanes  i vehicles 
càmper per estar operativa a 
Setmana Santa.
L’àrea disposa de 12 places, 
servei d’aigua, servei d’abo-
cament d’aigües grises i ne-
gres, enllumenat, a part es 

troba ubicada al mateix cos-
tat del Parc de la Via, darrera 
el punt d’informació turística, 
tocant al nucli urbà i pròxima 
als comerços, a la xarxa de 
carril bici i  vies verdes, amb 
un accés directe al Camí de 
l’Ermita, una de les vies d’ac-
cés al Delta.
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‘CATALUNYA 
CLEANUP 
CHALLENGE’
L’Ajuntament de la Ràpita 
s’adhereix a la campanya 
‘Catalunya CleanUp Cha-
llenge’ per conscienciar la 
ciutadania de la immensa 
quantitat de residus que hi 
ha al nostre entorn. Aquesta 
acció mediambiental pretén 
transmetre a la societat la 
importància de fomentar 
accions sostenibles per 
reduir els residus, i canviar el 
comportament quotidià de 
la ciutadania. 
El regidor de Medi Ambi-
ent, Oriol Clos, exposa que 
“contribuir a la millora del 
medi ambient és un dels 
nostres objectius i amb 
aquesta campanya, veiem 
l’oportunitat de treballar per 
sensibilitzar els rapitencs i 
rapitenques sobre el deure 
individual que hem d’adop-
tar cadascun de nosaltres 
per mantenir el planeta net”. 
Catalunya CleanUp Challen-
ge’ proposa a la ciutadania 
que faci fotografies als 
residus que troba, els regis-
tre en una base de dades i 
els reculli per dipositar-los 
als contenidors. Per a això, 
s’utilitza l’aplicació mòbil 
Litterati que permet geolo-
calitzar els residus.

PUNTS DE 
RECÀRREGA 
DE VEHICLES 
ELÈCTRICS 
Aquest dimecres es van 
presentar els quatre punts 
de recàrrega de vehicles 
elèctrics que s’han instal·lat 
al pàrquing del Restaurant 
Miami Can Pons. A més, hi 
va haver una demostració 
del funcionament dels punts 
de recàrrega a un vehicle 
elèctric. A la roda de premsa 
van assistir el propietari del 
Restaurant Miami Can Pons, 
Joan Pons; el responsable de 
mobilitat elèctrica d’En-
desa X a Catalunya, Ferran 
Menescal; i l’alcalde de la 
Ràpita, Josep Caparrós.

MÉS 
NOTÍCIES

montsià
LA RÀPITA
Sílvia Zaragoza 
agafarà el relleu 
de Joan Grau al plenari

 S’engega ‘Fem pasqüeta’, la programació infantil 
per gaudir les vacances de Pasqua

La Ràpita engega ‘Fem pas-
qüeta’, la programació in-
fantil perquè els infants de 
la Ràpita puguin gaudir les 
vacances de Pasqua. 
La programació inclou acti-
vitats de lleure, esportives i 
culturals, amb l’objectiu de 
satisfer els gustos de tots els 

xiquets i xiquetes de la Ràpi-
ta. Totes les activitats planifi-
cades seguiran els protocols 
de control d’aforament i les 
normes bàsiques per evitar la 
propagació de la Covid-19: 
neteja de mans, ús de mas-
careta, distanciament social i 
ventilació.

Al ple de l’Ajuntament 
de la Ràpita d’avui 

divendres, el regidor de 
Mitjans de Comunicació, 
Administració Digital i 
Transparència, Joan Grau, 
presentarà la renúncia a 
la seva acta de regidor per 
centrar-se en la seva carrera 
professional.               
Grau explica que “marxo molt 
satisfet per tota la feina rea-
litzada, tenint la consciència 
tranquil·la que ho he donat tot 

i més i amb la convicció que 
cada decisió l’he pres pensant 
en l’interès general”. El relleu 
de Joan Grau l’agafarà Sílvia 
Zaragoza, següent membre 
de la llista electoral d’ERC-La 
Ràpita a les eleccions munici-
pals de 2019. Sílvia Zaragoza 
prendrà possessió al ple ordi-
nari de l’abril, una vegada fets 
els tràmits a la Junta Electoral, 
i es responsabilitzarà de la re-
gidoria d’Administració Digital 
i Transparència. Per altra part, 

L’IRTA de la Ràpita incorpora un cromatògraf de 
precisió per identificar contaminants en bivalves

L’aparell pot 
detectar la 

neurotoxina dels 
peixos globus o la 

ciquatoxina present 
en altres peixos

El centre de l’IRTA (Institut 
de Recerca i Tecnologia 

Agroalimentàries) de la 
Ràpita ha incorporat un 
cromatògraf acoblat a 
espectrometria de masses 
d’alta sensibilitat al 
laboratori de química.                 
L’aparell detecta noves toxines 
presents als bivalves, com és 
la tetrodotoxina, una neuroto-
xina dels peixos globus (espè-
cie invasora que ja s’ha detec-
tat en el litoral català) o de la 
ciguatoxina present en alguns 
peixos. A més de les noves 
toxines emergents, també té 
aplicacions per detectar de 
contaminants mediambientals 
emergents, fàrmacs citostà-
tics, compostos antioxidants, 

analítiques que garanteixen 
la seguretat alimentària dels 
consumidors i el control am-
biental. El cromatògraf d’alta 
sensibilitat permet analítiques 
més precises, analítiques si-
multànies, i el processament 
de més mostres amb menys 
tractament i manipulació.

de les regidories de Polítiques 
Socials i Igualtat, i Salut. Fi-
nalment, la renúncia de Joan 
Grau i la incorporació de Sílvia 
Zaragoza al consistori suposa-
rà que el Govern rapitenc sigui 
totalment paritari amb cinc re-
gidores i cinc regidors.

serà la regidora Oona Tomàs 
qui estarà al capdavant de la 
regidoria de Mitjans de Comu-
nicació. 
Per tant, a partir del ple ordina-
ri del divendres, Tomàs assu-
mirà aquesta nova responsabi-
litat que se sumarà a la gestió 
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FECOAL: NOVA 
CAMPANYA 
COMERCIAL 
Des del 22 de març al 6 
d’abril pots viure la Pasqua 
amb la Federació de Comerç 
d’Alcanar (FECOAL). Des 
de FECOAL han dissenyat 
una campanya que consis-
tirà en trobar els ous de 
pasqua que s’amaguen als 
aparadors de 20 comerços 
d’Alcanar i de les Cases. 
L’objectiu és trobar-ne 
deu, emplenar una butlleta 
i haver fet tres compres 
sense import mínim. Així, 
els clients dels comerços, 
entraran a formar part d’un 
sorteig molt suculent.

La ciutadania haurà d’estar 
atenta als aparadors ja que 
cada establiment ha fet el 
seu propi ou.

ALCANAR

ACTIVITATS PER 
SETMANA SANTA 
L’Ajuntament té a punt ja 
diverses activitats lúdi-
ques, esportives i culturals, 
coincidint amb Setmana 
Santa i Pasqua, destinades 
a infants, jóvens i famílies, 
complint totes les mesures 
de seguretat i prevenció. 
Per a totes les activitats 
previstes cal inscripció 
prèvia.

ULLDECONA

Els Mossos desarticulen un grup criminal que 
robava en segones residències i establiments
Els Mossos d’Esquadra han 
desarticulat un grup criminal 
format per tres homes de 30, 
39 i 48 anys als quals s’atribu-
eixen almenys nou robatoris 
amb força en segones residèn-
cies i establiments comercials 
de la zona d’Alcanar Platja des 
del gener. Els investigadors van 
observar que la majoria de fets 
presentaven un patró comú 
en relació a les franges horà-
ries, la manera d’accedir als 
habitatges i el tipus d’objectes 
sostrets -principalment apa-
rells electrònics eines-, per la 
qual cosa van determinar que 
els autors eren un mateix grup 
de persones. La investigació els 
va portar fins a un xalet d’Alca-
nar on residien tres homes als 
quals van sorprendre mentre 
manipulaven televisors i altres 
aparells sostrets que s’han re-
cuperat.
Els tres homes van quedar de-

tinguts i, fins ara, s’han pogut 
resoldre nou robatoris mit-
jançant el reconeixement dels 
objectes intervinguts per part 
dels seus legítims propietaris. 
Tot i això, la investigació conti-
nua oberta i no es descarta que 

SANTA BÀRBARA
El municipi té una nova 

vigilant municipal

Santa Bàrbara haurà de fer un 
altre concurs per cobrir la pla-
ça de vigilant després que els 
tres que han ocupat la plaça 
fins al moment, hi hagin re-
nunciat després de guanyar 
altres oposicions. 
Segons el regidor de gover-
nació Manel Crespo, aquest 
fet indica i dona valor a la se-
lecció que per part de l’equip 
tècnic s’ha fet “els tres vigi-
lants que han renunciat han 
quedat primers en altres pla-
ces que s’han cobert, això vol 

dir que vam fer una bona se-
lecció” afegia el regidor. 
Ara la plaça s’ha ocupat amb 
un contracte d’urgència que 
s’ha cobert amb una nova vi-
gilant municipal, Sandra Lloret 
de 36 anys.
És el primer cop que Santa 
Bàrbara té aquesta figura fe-
menina i que el regidor valora 
molt positivament “igual que 
en política tenim aquesta pa-
ritat ara també amb el cos de 
seguretat municipal” afegia.
(La Plana Ràdio)

LA SÉNIA
Xarxa de Calor de Proximitat

La presidenta de la Diputació 
Noemí Llauradó, el diputat Jo-
sep Forasté, i el vicepresident 
Adam Tomàs, van visitar la Sé-
nia. Van ser rebuts per l’alcal-
de José Ramon Bellaubí i les 
regidores Alma Gimeno, Seli 
Michavila, Laia Sanz i el regidor 
Pau Garcia. La reunió va co-
mençar a les instal·lacions del 
Centre Marcel·lí Domingo, on 
la presidenta i l’alcalde van po-
der exposar els punts de vista i 
necessitats de la localitat en els 
pròxims anys. Després, la comi-
tiva es va desplaçar a les calde-
res de biomassa incloses en el 

projecte “Xarxa de calor de pro-
ximitat”, on el tècnic, Albert Bel, 
va explicar els detalls tècnics del 
projecte. Aprofitant l’emplaça-
ment, també es va fer una breu 
visita a les obres realitzades a la 
carretera de Rossell. Seguida-
ment es va visitar la sortida del 
poble al nord, per proposar les 
futures actuacions que millo-
raran la xarxa viària.  Per tancar 
la visita, la comitiva oficial es va 
desplaçar a l’empresa Bustper, 
on representants del sector del 
moble van poder presentar, la 
proposta amb la qual van gua-
nyar el Premi Emprèn 2020.

se’ls pugui atribuir més robato-
ris. Dos dels arrestats tenen an-
tecedents per fets similars. 
Finalment, tots tres han quedat 
en llibertat amb càrrecs des-
prés de passar a disposició del 
jutjat de guàrdia d’Amposta.

La polícia deté tres 
homes i recupera 

nombrosos objectes 
sostrets

ALCANAR

AL·LEGACIONS AL 
PLA DELTA 
El Ple de l’Ajuntament 
de Sant Jaume de forma 
extraordinària va aprovar 
les al·legacions al Pla de 
Protecció del Delta del 
MITECO. 

El consistori va optar per 
recollir totes les aportacions 
i suggeriments dels grups 
polítics i les entitats socio-
econòmiques del municipi 
en únic document consen-
suat. Un cop aprovat, la 
ciutadania pot adherir-s’hi.

SANT JAUME
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RIBERA D’EBRE I TERRA ALTA
Alcaldes i entitats proposen ampliar 
el Parc Natural dels Ports
Alcaldes i entitats de la Ribera 
d’Ebre i la Terra Alta treballen 
una proposta per demanar al 
Govern l’ampliació del Parc 
Natural dels Ports. Defensen 
que aquesta figura de protec-
ció ajudarà a preservar els es-
pais naturals, a desenvolupar 
un model socioeconòmic sos-
tenible i sobretot a frenar pro-
jectes que trinxen el territori. 
Liderats per GEPEC-EdC, s’hi 
ha sumat els ajuntaments del 
Pinell de Brai, Corbera d’Ebre, 
Miravet, Benissanet, Ascó i 
Móra d’Ebre i també entitats 
com la DO Terra Alta, el Centre 
d’Estudis de la Ribera d’Ebre o 
l’Associació de Turisme Rural 
de la Terra Alta. La proposta és 
incloure les serres de Pàndols 
i Cavalls i el riu Ebre i els seus 
espais naturals. El Parc Natu-
ral dels Ports s’estén des del 
Montsià, a la Sénia, fins a Ar-
nes, a la Terra Alta, amb 35.050 

hectàrees protegides. El GE-
PEC-EdC ha presentat la pro-
posta perquè s’incloguin es-
pais exclosos com la serra de 
Pàndols i la serra de Cavalls, el 
riu Ebre i altres espais naturals.

El territori vol blindar els espais naturals de 
projectes que el trinxen i desenvolupar un model 

econòmic sostenible

ribera/terra alta

VISITA DE LA 
CONSELLERA 
BUDÓ 
La consellera de la Presidèn-
cia i portaveu del Govern, 
Meritxell Budó va visitar 
Ascó, en concret una de les 
obres finançades pel Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalu-
nya (PUOSC) al municipi. Es 
tracta dels treballs d’urbanit-
zació del carrer Alta Castell, 
iniciat el 2001 i paralitzat 
fins aquest moment. Segons 
l’alcalde, Miquel Àngel Ribes, 
el projecte permetrà millorar 
la mobilitat dins del nucli 
antic i també l’evacuació en 
cas d’accident nuclear. 

ASCÓ

ELS PORTS, 
NATURA I ART 
El diumenge 16 de maig se 
celebrarà el 6è Els Ports. 
Natura i Art, una passejada 
pel racó d’en Corretja del Parc 
Natural dels Ports, amb les 
intervencions en clau d’art 
contemporani de les i els 
artistes: Núria Arias López 
(Tortosa), Jordi Abello Vilella 
(Reus), Teresa Mulet (Bar-
celona-Amposta), Nil Nebot 
Torrella (Gelida, Barcelona) i 
Jordina Ros amb Pere Estade-
lla (Cambrils). 

HORTA

OFICINA DE LA 
SEGURETAT 
SOCIAL 
Els presidents dels Consells 
Comarcal de la Terra Alta, la 
Ribera i el Priorat signen una 
carta conjunta on reclamen a 
la directora de l’Institut Na-
cional de la Seguretat Social, 
María Carmen Armesto, que 
es reobri l’oficina de Móra 
d’Ebre. Quan es va decretar 
l’estat d’alarma, el Minis-
teri va suspendre l’atenció 
presencial a les oficines de la 
Seguretat Social, però un any 
després, i amb l’alleugeriment 
de les restriccions, l’oficina de 
Móra d’Ebre no s’ha reobert.

MÓRA D’EBRE

TERRA ALTA
La Via Verda es posa a punt

per a Setmana Santa

El Consell Comarcal de la Terra 
Alta continua amb els treballs 
de manteniment i adequació 
de la Via Verda, des de l’esta-
ció d’Arnes fins a la del Pinell 
de Brai, perquè els visitants la 
puguin gaudir durant les va-
cances de Setmana Santa. Les 
tasques que s’estan realitzant 
són les de neteja i desbrossa-
ment de massa vegetal a ban-

da i banda del traçat, feines de 
millora de l’asfalt en punts on 
es trobava en mal estat, la re-
tirada de les esllavissades de 
pedra i terra caigudes al ferm 
fruit de les inclemències mete-
orològiques i obres de millora 
en l’enllumenat dels túnels, així 
com la neteja de les àrees de 
descans, dels miradors i dels 
parc infantils.

GANDESA
Freshly Cosmetics impulsa 

l’ampliació del polígon

La compra per part de Fres-
hly Cosmètics de les últimes 
parcel·les en venta del polígon 
industrial La Plana de Gandesa 
ha incentivat l’ampliació de la 
superfície industrial del muni-
cipi (en 25,79 hectàrees) per 
respondre a la demanada de 
petites parcel·les, d’entre 1.000 
i 2.000 metres quadrats, que 
té l’Ajuntament. “Són sobretot 
activitats industrials que encara 
estan dins del nucli urbà, però 
tampoc havíem pogut donar 
resposta fins ara a peticions de 

parcel·les més grans”, ha expli-
cat l’alcalde Carles Luz. El con-
sistori ha modificat les normes 
subsidiàries perquè l’empresa 
de cosmètica natural constru-
eixi el seu nou centre logístic 
a La Plana, de 14.000 metres 
quadrats, que generarà 150 
llocs de treball en tres anys.

L’empresa generarà
150 llocs de treball

en 3 anys

Pla general dels alcaldes i entitats de la Terra Alta i la Ribera d’Ebre, a Miravet. (ACN)
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PORTS DE LA GENERALITAT
Es licita la construcció d’una llotja
de peix al port de Deltebre
Ports de la Generalitat ha tret a 
licitació el projecte per cons-
truir una llotja de peix al port 
fluvial de Deltebre. Els pesca-
dors podran fer la subhasta, la 
manipulació i la distribució del 
peix al mateix recinte portuari 
que donarà servei a una flo-
ta de 24 embarcacions d’arts 
menors. El projecte té un pres-
supost de 700.000 euros i es 
preveu iniciar durant el mes 
de juny. El termini d’execució 
és de 9 mesos. La llotja tindrà 
un espai per a la recepció del 
peix, la zona per a la subhasta i 
espais annexos (cambra frigorí-
fica, magatzem de caixes i zona 
de manipulació i distribució del 
peix), i oficines i una sala de re-
unions. 
La llotja, com ha apuntat el di-
rector general de Ports, Joan 
Pere Gómez i Comes, “és una 
demanda del sector pesquer 
per poder fer la comercialitza-

ció del peix al port” de Delte-
bre. El secretari de la Confraria 
de Pescadors, Pascual Chacon, 
ha celebrat el projecte i ha 
agraït la “implicació, il·lusió i 
esforç” de Ports per fer realitat 
la llotja “tot i la situació actual”. 

El nou equipament disposarà 
d’un bar-restaurant que junta-
ment amb el circuit per als visi-
tants permetrà “promocionar el 
turisme gastronòmic i la cultura 
marinera”, i oferirà “vistes de la 
desembocadura de l’Ebre”. 

El projecte té un 
pressupost de 700.000 
euros i estarà acabat la 

primavera del 2022

DONACIÓ DE 
SBAU AL CENTRE 
VIMA 
Ahir dijous, el grup munici-
pal Santa Bàrbara Avança 
Unida va fer la donació en 
forma de jocs d’una part 
dels diners obtinguts de 
les reunions informatives 
del 2020 al Centre Vima 
del poble, “la resta se’ls 
farà arribar en funció 
de les seves necessitats 
durant l’any. Agrair a tot el 
personal i als seus residents 
l’hospitalitat i l’emoció que 
han mostrat”. Ximo Martí 
i Àngels Bayerri van fer el 
lliurament al centre planer.

CAMÍ DE BORDA 
Dins de l’actualitat infor-
mativa de Santa Bàrbara, 
dir que l’Ajuntament del 
municipi del Montsià ha 
arranjat el pou del camí de 
borda. 

Aquesta construcció difi-
cultava el pas de vehicles 
en una zona de pas molt 
transitada del poble. 

S BÀRBARA

PROLONGUEN UN 
TRAM DE TÚNEL 
DEL CANAL 
La prolongació en 68 
metres del túnel del canal 
de l’Esquerra que salva 
el nucli urbà de Tivenys 
permetrà evitar que els 
despreniments dels talussos 
puguin acabar obstruint el 
pas de l’aigua. Tot i que el 
problema s’allargava des 
de la mateixa construcció 
del canal, ja fa més d’un 
segle, el temporal Glòria va 
fer caure els murs laterals 
i amenaçava d’agreujar la 
situació. Això va portar a 
executar les obres per fer el 
fals túnel, que serà cobert 
de terra. L’actuació té un 
cost de 300.000 euros que 
finança l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA), a càrrec 
del cànon de derivació pel 
minitransvasament de 
l’Ebre a Tarragona.

TIVENYS
L’AMETLLA

L’obra de reparació dels danys 
del Glòria al port, enllestida

La setmana passada es va obrir 
el passeig de l’espigó, en una 
visita amb l’alcalde del muni-
cipi Jordi Gaseni i el director 
de Ports, Joan Pere Gòmez, 
donant així per finalitzada l’ac-
tuació. Unes obres de Ports de 
la Generalitat que han tingut 
un cost de 3,9 milions.
El port de l’Ametlla de Mar ja 
és més segur davant de futurs 

temporals. Els treballs per repa-
rar els danys estructurals pro-
vocats pel Glòria han servit per 
preparar el dic de recer al canvi 
climàtic. Concretament, l’actu-
ació ha arranjat dues parts del 
dic: una franja de 60 metres de 
longitud del primer tram i tota la 
franja del tercer tram, que té una 
longitud de 290 metres, la més 
afectada pel temporal.

ROQUETES
Curs d’auxiliars de comerç

Un total de 18 alumnes partici-
pen en el curs d’activitats auxi-
liars de comerç que el Consell 
Comarcal del Baix Ebre, a través 
de la societat Baix Ebre Innova, 
ha començat a impartir aques-
ta setmana a l’antic ajuntament 
de Roquetes. El vicepresident 
del Consell Comarcal del Baix 
Ebre, Ivan Garcia (a la imatge), 
ha fet la inauguració del curs. El 
curs està inclòs en el programa 
de Formació d’Oferta en Àrees 
Prioritàries (FOAP), que ofe-
reix a les persones treballado-

res, preferentment en situació 
d’atur i demandants d’ocupa-
ció, una formació d’acord amb 
el seu potencial i adaptada a les 
necessitats del mercat laboral. 
“La creació d’ocupació i l’en-
fortiment del teixit empresarial 
i comercial de la comarca són 
un dels principals objectius del
govern del Consell Comarcal 
del Baix Ebre i amb l’oferta for-
mativa facilitem que l’alumnat 
obtingui la professionalitza-
ció necessària per a accedir al 
mercat laboral”.

Imatge virtual de la futura llotja del port de Deltebre.
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BENIFALLET 
L’Ajuntament de Benifa-
llet ha informat que s’han 
iniciat les obres de cons-
trucció del nou equipament 
multiusos a l’antic edifici de 
la SAT i que s’ha començat 
a instal.lar la fibra òptica al 
poble. D’altra banda, dins 
de l’actualitat del municipi, 
comentar que el cap de 
setmana passat va ser la 
reobertura a les Coves amb 
l’estrena del nou accés, obra 
Diputació. També cal desta-
car la millora en la connexió 
de la C-12 amb la vida verda 
de Benifallet, una actuació 
llargament reclamada.

URV 
La Universitat Rovira i Vir-
gili (URV) organitza la tarda 
d’avui divendres 26 de març 
i el matí del dissabte 27 de 
març les primeres Jornades 
de Portes Obertes del 2021, 
que es faran en format 
virtual. 
Es retransmetran presen-
tacions en directe de cada 
centre de la URV i dels seus 
respectius graus, en les 
quals podran intervenir els 
assistents . També podran 
parlar per xat i videoconfe-
rència amb els responsables 
d’ensenyament de cada 
titulació i amb una vintena 
d’estudiants i antics alum-
nes. L’equip organitzador 
de les Jornades afirma que 
el més important és que els 
futurs estudiants no es que-
din amb dubtes i parlin amb 
els professors i orientadors 
per tal que puguin decidir 
amb coneixement què volen 
estudiar.

MÉS 
NOTÍCIES

terres de l’ebre

L’horari de votació de les 
Eleccions Agràries s’allarga 

dues hores

La Junta Electoral va decidir 
ahir dijous a migdia en una 
reunió telemàtica allargar 
el procés de votació de les 
Eleccions Agràries dues ho-
res més arran de la incidència 
informàtica que es va produir 
abans de les 12 hores i que va 
aturar durant 57 minuts el pro-
cés de vot. Així, els 209 punts 
d’assistència al vot electrònic 
repartits per tot el país havien 
d’obrir ahir fins a les 20 hores. 

Avui divendres també es podrà 
votar de 9 del matí a les 18 ho-
res als 69 punts d’assistència al 
vot electrònic.
Ahir dijous, entre les 10 i les 
10.15 h, un bloqueig per fals 
positiu d’atac detectat al talla-
focs del sistema, va obligar a 
reiniciar-lo. El sistema va tor-
nar a funcionar correctament 
des de les 11.45 h. La incidèn-
cia no va afectar cap garantia 
de seguretat del procés.

Compromís perquè perruqueries 
i centres d’estètica recuperin 

l’IVA reduït del 10%

El govern espanyol es compro-
met a iniciativa d’Esquerra Re-
publicana que les perruqueries 
i els centres d’estètica recu-
perin l’IVA reduït del 10% “amb 
urgència” per ajudar un sector 
que viu una situació “d’extrema 
fragilitat” a causa de la pandè-
mia de la COVID19. El diputat 
al Congrés per Girona, Joan 
Margall, ha presentat una pro-
posta a la comissió d’Hisenda 

per retornar a aquest IVA reduït 
que el Partit Popular va pujar el 
setembre de 2012 al 21%. “Des-
prés  de més de 8 anys d’un IVA 
totalment desproporcionat és 
extremadament urgent la ne-
cessitat de recuperar aquest 
IVA del 10% com a primera 
mesura d’un pla de rescat sec-
torial que salvi el sector d’una 
crisi econòmica i social devas-
tadora”.

Albert Salvadó: 
“preveiem una bona 

campanya, si es 
mantenen els

cabals, ja que és una 
activitat a l’aire lliure i 
les empreses han fet 

un esforç modèlic per a 
què els usuaris 

naveguin de forma 
segura, implementant 

totes les mesures 
anticovid”

L’IDECE enllesteix els treballs per iniciar la campanya 
de navegació a l’Ebre els propers dies de Pasqua

L’IDECE està treballant per tin-
dre-ho tot preparat per l’inici 
de la campanya: la senyalitza-
ció i el manteniment del canal 
navegable i dels embarcadors, 
la neteja de macròfits, a més 
de les 3 barques que fan tas-
ques de vigilància i inspecció 
de cargol poma i musclo zebra, 
així com l’obertura de la res-
closa de Xerta. El director de 
l’IDECE, Albert Salvadó, con-

sidera que, en principi, “preve-
iem una bona
campanya de navegació, si es 
mantenen els cabals, i, sobre-
tot, perquè es tracta d’una ac-
tivitat a l’aire lliure i les empre-
ses que hi treballen han fet un 
esforç modèlic per a què els
usuaris puguin navegar de for-
ma segura, aplicant totes les 
mesures antiCovid”.
De fet, la campanya de nave-

gació el 2020 va estar marcada 
per la pandèmia i no es vapo-
der aprofitar els dies de Pas-
qua; com tampoc es van poder 
realitzar les activitats escolars 
habituals en les temporades de 
navegació, ni la pesca esporti-
va, o les grans piragüades, com 
la que organitza anualment el 
mateix IDECE; factors tenen un 
clar impacte en la reducció del 
número d’embarcacions.

EL PERELLÓ: 
obres de millora i enquitranament
de camins
Seguint amb les millores  i 
enquitranament dels camins 
del terme municipal, l’Ajun-
tament del Perelló ha fina-
litzat les obres previstes dels 

Homenatge al món de l’oli
Al final de l’Avinguda Cata-
lunya del Perelló, trobem la 
rotonda que porta el nom 
de Plaça Catalunya. “Es va 
acabar d’adequar  i es va 
col.locar una pica, un sitial 
i una lliura que són peces 
del molí d’oli de Casa l’Es-
tanquer”. Salvador Pallarès 

Llaó en va fer cessió a l’Ajun-
tament del Perelló i aquesta 
ha estat la ubicació escollida, 
aprofitant que la rotonda ja 
tenia unes oliveres plantades, 
“per acabar de caracteritzar 
aquest món agrícola i oleí-
cola, que tant tenim al nostre 
poble”.

camins del Recomanet i les 
granges de Mario. D’aquesta 
manera es continuen millo-
rant els accessos a les fin-
ques del municipi.



ARÍTJOL / ZARZAPARRILLA 
SMILAX ASPERA

Planta molt espinosa, plena de punxes en forma d’ham, liana espinosa, dioica, proveïda de circells, de fulles cordiformes, lluents i esparses, de flors groguen-
ques agrupades en ramells i fruits rodons, vermells o negres.

Us: fulles, fruits i arrels-rizoma.
Propietats: L’arítjol dóna lloc a una beguda refrescant obtinguda de les arrels de la planta, la sarsa, aquesta beguda ja molt antiga, i molt semblant al producte 
comercialitzat per Coca-Cola, és d’origen espanyol.
Les infusions de les arrels de l’arítjol o sarsa són utilitzades sobretot en els casos de reumatisme i càlculs renals, les malalties de la pell (èczema, psoriasi), però 
també en els casos de grip, anorèxia, gota, àcid úric i l’excés de colesterol. Té acció diürètica i diaforètica, perquè afavoreix la circulació. Es bo barrejar-la amb 
fulles de noguer, que ajuda a ser més diürètica i a cremar greixos.
Observacions: La planta també s’utilitza com a tònic i per les seues propietats afrodisíaques a Mèxic i a l’Amazònia s’empren per augmentar la virilitat i el trac-
tament dels trastorns de la menopausa. S’utilitza en el tractament de les malalties respiratòries i la sífilis. Els brots tendres es poden menjar com els espàrrecs. 
També es conrea com a planta ornamental.

En infusió o tisana 25 grams de fulles de sàlvia per cada litre d’aigua, tres vegades al dia, la mateixa tisana i fent una novena, elimina les morenes o 
hemorroides.
També existeixen alguns laboratoris que ho comercialitzen en pastilles liofilitzades i que tenen l’extracte sec de la sàlvia com a un principi actiu.

No se li coneixen, però cal precaució en nens i dones lactants, vigilant els seus efectes secundaris.

Viu principalment als alzinars, a les màquies i a les garrigues de les contrades mediterrànies marítimes. Creix als ribassos, marges, sotabosc en forma silvestre.

També se l’anomena: arínjol, aritja, matavelles.

DESCRIPCIÓ: 

ÚS I PROPIETATS: 

CULTIU I ON LA PUC TROBAR
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MÈTODE DE PREPARACIÓ: 

OBSERVACIONS I CURIOSITATS
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ARRIBA LA 
PRIMAVERA, 
TORNA EL 
FUTBOL
El titular de la meua columna 
setmanal el 26 de febrer deia: 
“a la primavera, futbol”. I 
vaig encertar una vegada 
més el que ningú s’esperava, 
que hi hauria futbol a Ter-
cera i a Quarta Catalana. La 
bomba no només va explotar 
en el futbol català. Aquí a les 
nostres terres i, com passa 
sempre, ens hem passat dos 
pobles, en una setmana els 
equips s’han posat a entrenar 
i diumenge ja es van jugar 
4 partits i s’han fitxat, de 
moment, 20 jugadors de 2a 
catalana entre Catalònia, 
Olimpic, Batea, Benissanet, 
Alcanar i Rapitenca B sent 
aquest equip el que més 
incorporacions ha fet i tots 
del poble. Vaja, gairebé un 
cop d’estat a la categoria i 
amb moltes possibilitats la 
propera campanya de jugar 
el filial de la Rapitenca amb 
el Tortosa. Jo reprenc avui la 
secció equip de la setmana i 
unes pinzellades del que es 
cou al futbol ebrenc.

Els equips de 1a catalana no-
més volien jugar 8, a Tercera 
ningú i tots juguen i els de 2a 
catalana que podrien jugar 
(ja ho explicaré en una altra 
columna) els discriminen i 
no els deixen. Es respira una 
altra vegada futbol,   esperem 
que la 4a onada de la covid 
sigui molt lleugera i que es 
pugui seguir jugant. Jo vaig 
celebrar el dia de l’arribada 
de la primavera amb la meva 
família i amb uns grans amics 
fent una caminada de 20 km 
i un cim a una muntanya a 
de 2000 metres d’on sentia 
els gols ebrencs amb els 
ecos. Tenim primavera, tenim 
futbol. VISCA EL FUTBOL 
EBRENC.

CELMA

ÀNIMS GANDESA 
La situació del CF Gandesa 
necessita suport. I el meu 
el té. Ha estat el club de 
Catalunya que s’ha mantingut 
ferm en una decisió que molts 
altres compartien però que no 
han dut a terme. Una decisió 
arriscada, complicada i amb 
conseqüències. 
Recordo que allà per l’any 96 
el Gandesa estava a Tercera 
regional. Aquell any va pujar 
a Segona. I al 2000 pujava a 
Primera. Una categoria que 
va fer seua. I sempre amb 
molts encerts en l’aspecte 
esportiu, es va consolidar i 
va ser capdavanter, fins la 
temporada passada quan 
era líder en el moment de 
l’aturada per la pandèmia. 
Enmig d’aquesta pandèmia, 
es va conèixer l’ascens històric 
a Primera catalana. Un èxit. 
I més a portes del centenari. 
Però les circumstàncies poste-
riors no han estat favorables. 
L’equip va començar la lliga. I, 
posterioment, ja coneixem la 
història. 5 mesos d’aturada i 
una situació insostenible per 
a un club com el terraltí en 
una categoria com la Primera 
catalana. El Gandesa va ser un 
dels equips que va manifes-
tar que no podia jugar amb 
la situació que es vivia. I ha 
estat l’únic que ha mantingut 
la seua decisió. El president 
d’un club és el màxim respon-
sable, sobre tot quan vénen 
maldades. I la decisió, presa 
en junta, no va ser fàcil. I no 
va ser gratuïta. Es va analit-
zar i estudiar. Tot i avisar-ho 
des de feia temps, no es van 
poder trobar solucions. I ara 
la decisió té veus crítiques. No 
sé si aquestes podien haver 
fet res abans. En qualsevol 
cas, ànims perquè sé que ho 
esteu passant malament. I, 
a la vegada, esperar que els 
càstigs no siguin tan greus 
com els previstos. 

MICHEL FUTBOL FORMATIU
Nou camp de futbol-7 
a Camarles

Agustí Zaera, Jordi  Roca i David Garcia estaran a Minut 91, dilluns vinent. 

CF AMPOSTA
ALBERT BEL 
NO SEGUIRÀ 
El tècnic Albert Bel no 
seguirà a l’Amposta per 
motius professionals. Quan 
va fitxar, en aquesta segona 
etapa al capdavant de 
l’equip blancinegre, entre-
nador i club ja van acordar 
que podia haver-hi un tema 
de caire laboral que podia 
impedir al mister a seguir. 
I aquest tema laboral s’ha 
confirmat i l’entrenador no 
podrà seguir la temporada 
vinent a l’equip. L’Amposta 
haurà de fer gestions per 
trobar un relleu de cara a la 
propera lliga. En aquesta, no 
competeix.

Dilluns vinent, dia 29 de 
març, Minut 91 a Canal 

Terres de l’Ebre (21.30h).
Ens visitarà Agustí Zaera que 
fins fa dues setmanes era el di-

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

rector esportiu de la Rapitenca. 
També ens visitaran Jordi Roca 
(tècnic de l’Olímpic) i David 
Garcia (tècnic del Jesús i Ma-
ria). Parlarem també amb Edu 

Albacar. REPORTATGES AMB 
ELS GOLS: Ascó-S Ildefons, Ra-
pitenca-Catllar, J i Maria-Ca-
talònia, Olimpic-Rapitenca B i 
Ebre Escola-Santa Bàrbara.

Les obres del nou camp de 
futbol 7 ja han començat.      

El projecte està impulsat pel 
Futbol Formatiu Terres de 
l’Ebre, el Club de Futbol Ca-
marles, la societat Gialro We 
Win Soccer i l’Ajuntament. La 
societat Gialro We Win Soc-
cer, recentment creada per 
Juan José Gilabert, Edu Alba-
car i Oriol Romeu, ha obtingut 
la concessió administrativa de 

l’ús privatiu dels terrenys ubi-
cats a la zona Pla de Barra per 
a la construcció del camp de 
gespa artificial per a la pràcti-
ca de futbol 7, per un termini 
de 30 anys, amb la possibilitat 
de pròrrogues fins a un màxim 
de 50 anys. A més, el camp 
de futbol actual ha ampliat els 
vestuaris de les instal·lacions i 
es realitzarà la substitució de la 
il·luminació existent.

Darrers moviments del mercat: 
Sergi Escoda de l’Amposta, al Catalònia; Eric, Jonatan i Robert, de l’Aldeana, 
a la Cava on també aniran Ferran (Tortosa) i De la Torre (Amposta). Lluc, de 
l’Aldeana, a la Rapitenca B on també pot anar Marqués (Tortosa); Guillem 

Cana (Ulldecona), al Godall; Naigel i Juanjo Magrinyà (Rapitenca B) al Santa 
Bàrbara. Pau (M Nova), a l’Olímpic. Arnau Bertomeu (Tortosa) i Jordi Tomàs 
(Amposta), a l’Ampolla. El porter Batiste (Fatarella) i Roger (Gandesa B) al 

Corbera. Moha (R Bítem i FS Tortosa) fitxa amb el Jesús i Maria.  

Albert Bel. 
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MÉS FITXATGES
DARRER 
PARTIT D’ION 
AMB L’ASCÓ 
Ion Perelló va fer, a Gavà, el 
darrer partit amb l’Ascó. A 
més, va marcar un gol clau 
en la remuntada. El jugador 
ja fa uns mesos va comu-
nicar que marxava a jugar 
a Finlàndia. Però, fins que 
arribés el moment, va de-
manar de poder seguir amb 
l’Ascó. German destacava “la 
seua actitud i el seu treball, 
fins el darrer moment. Gran 
aportació fins el darrer 
partit i a Gavà cal dir que va 
estar força bé. Des del club li 
desitgem molta sort”. Amb 
l’arribada dels fitxatges, tot 
i la baixa de Riki, l’Ascó que 
té més potencial: “tenim 
més alternatives i això és 
bo per al col.lectiu perquè 
incrementa el nivell i la 
competitivitat”.  

CANAL TE: 
DIUMENGE A 
LES 22.30H  
La Rapitenca, amb l’empat 
de diumenge a Vilanova, 
ja en porta cinc en cinc 
jornades. L’equip necessita 
una victòria i la veritat és 
que a Vilanova la va merèi-
xer. Diumenge, a la Devesa, 
contra el Catllar es buscarà 
un triomf que faria bons els 
empats anteriors. Amb el 
Catllar tornarà a la Devesa 
Isaac Fernandez, que fou 
tècnic de l’equip rapitenc en 
dues etapes. El partit Rapi-
tenca-Catllar es podrà veure 
per Canal Terres de l’Ebre 
diumenge a les 22.30h.  

MOHA 
ELHADRI, AL 
JESÚS I MARIA  
Moha, jugador del Remolins 
Bítem, va demanar la baixa 
per a poder fitxar amb el 
Futbol Sala Tortosa, amb qui 
ha jugat dos partits. Aquesta 
setmana, però, l’ha dema-
nada a l’equip de futbol 
sala tortosí per a poder-se 
incorporar al Jesús i Maria, 
de Tercera catalana,  amb 
qui podria debutar demà 
dissabte contra el Catalònia. 

PRIMERA CATALANA

La Rapitenca va cedir un 
empat en temps afegit al 

camp del líder Vilanova (1-1), 
en un partit en què amb el 0-1 
va perdonar la sentència. 
El primer temps fou molt igua-
lat. La Rapitenca, ben posada, 
amb les línies juntes i reduint els 
espais, va contrarrestar els in-
tents d’iniciativa dels locals. Els 
vilanovins van tenir una opció 
però també va tenir-la la Rapi-
tenca amb una rematada de Be-
cerra amb el cap. A la represa, 
Ricardo amb un tret que va 
desviar un defensa local, va fer 
el 0-1. La Rapitenca va crèixer 
i més quan el Vilanova va que-
dar-se amb deu per expulsió 
d’un jugador que va evitar una 
ocasió de Becerra. Amb el 0-1 
i amb espais, els rapitencs van 
perdonar la sentència. En afe-
git, una falta penjada pels locals 
va significar un empat que sap 
a poc.  
Ramon Sancho, tècnic de la Ra-
pitenca: “estic molt orgullós dels 

jugadors. Vam jugar molt ben 
plantats al camp i es van adap-
tar bé al plantejament que vam 
fer. La imatge va ser molt bona, 
en general, durant tot el partit. 
Amb el 0-1 vam tenir opcions 
per tancar el partit. Del 0-2 es 
va passar a l’1-1 en temps afe-
git”. Sancho afegia que “l’actitud 
va ser brutal i l’esforç també. 
Malgrat que la victòria no arriba, 
l’equip està creixent. Llàstima de 
la forma que encaixem gols. És 
un aspecte a millorar i entre tots 
hem de treballar per solucionar 
això. Estic segur que si ho fem, 
creixerem més encara”. El mis-
ter rapitenc acabava dient que 
“l’empat ens va deixar un sabor 
agredolç. Sap greu que s’escape 
la victòria en afegit. El missatge 
per als jugadors és que estem 
orgullosos del seu treball i del 
partit i els hem de felicitar. Hem 
de seguir així. D’aquesta forma 
els resultats arribaran”. Valcàrcel 
(sancionat) i Pere i Cotaina lesi-
onats van ser baixa.    

L’Ascó remunta i 
guanya a Gavà (3-5)
L’Ascó va guanyar a Gavà 

en un partit en què va 
remuntar un 2-0.   
Xavi Jaime, amb dos penals, va 
empatar i avançada la represa, 
Ion va fer el 2-3. Adri, un dels 
debutants, va assolir el 2-4. El 
porter Sergi va aturar un penal 
i el Gavà, després, va establir 
el 3-4. Amb el partit trencat i 
obert, l’Ascó va sentenciar amb 
un gol d’un altre debutant, Ka-
der, que va ser el 3-5 definitiu. 
Amb el segon triomf seguit, 
l’Ascó és segon a la taula, a 3 
punts del Vilanova. 
German, tècnic de l’Ascó: “vam 
entrar molt bé al partit, sent 
superiors al Gavà en els primers 
20 minuts. Però arran d’una ac-
ció desafortunada nostra va ar-
ribar l’1-0 Ens va afectar i ells, 
en canvi, van millorar. I no vam 
saber reaccionar. Va venir el 
2-0 i el partit es va complicar. 
El 2-1, de penal transformat per 
Xavi, fou molt important abans 
del descans. I a la represa vam 

sortir molt posats. Van ser uns 
25 minuts espectaulars, re-
muntant amb el 2-4. Llavors 
potser ens vam dedicar massa 
a defensar i ells van tenir el pe-
nal que va aturar Sergi i després 
van fer el 3-4. Ens va tocar patir 
fins que va arribar el 3-5”.
German afegia que “cal feli-
citar a l’equip perquè l’esforç 
ha estat màxim. Vam cometre 
errades que vam pagar cares i 
és un aspecte a millorar. El par-
tit el vam tenir bastant tancat i 
potser no vam llegir-lo bé tal 
com estava. Però cal recordar 
que van haver fases de joc molt 
bones”. Sobre les incorporaci-
ons, el tècnic deia que “a Adri 
ja el coneixem, ens anirà força 
bé, a més està en un nivell prou 
òptim físicament perquè fins 
fa dues setmanes estava en-
trenant. Kader també aportarà 
com ja ho ha fet amb un gol, 
però porta més temps sense 
competir i és lògic que ha de 
millorar en aquest sentit”.

 Baixes:  Ferran que 
fitxarà amb la Cava, 

Arnau Bertomeu que 
anirà a l’Ampolla i Xavi 
Marqués que pot anar 
a la Rapitenca B. Marc 

Fabregat seguirà  i 
jugarà amb el filial.

El Tortosa no 
jugarà la Copa
Divendres passat, el Tortosa 

va decidir no participar 
a la Copa que jugaran 
equips  de Segona que així ho 
desitgen. 
Des del club han informat que 
“la participació dels jugadors 
al torneig era voluntària i amb 
unes altres condicions. En prin-
cipi hi havia un bon nombre de 
jugadors que van acceptar ju-
gar, però també han hagut que 
preferien poder competir en al-
tres equips que els han vingut a 
buscar. Per tant, no es disposa-
ven dels jugadors  suficients per 
afrontar el torneig amb garanties 
i per això es va decidir no jugar. 
També cal recordar que tenim 
dos lesionats i que un altre juga-
dor no seguirà per motius pro-
fessionals”. 
Qui seguirà, tot i que semblava 
que aniria al Remolins-Bítem és 
Marc Fabregat a qui se li ha ac-
tivat de nou la fitxa. Marc jugarà 
amb el filial de Quarta així com 
altres jugadors locals de la pri-

mera plantilla. 
Una de les baixes que té el Torto-
sa és la de Ferran Roig, que fitxa-
rà amb la Cava. També serà baixa 
Arnau Bertomeu que tornarà a 
l’Ampolla. La idea és que els ju-
gadors tornin al cap de sis me-
sos. Qui també és baixa és Xavi 
Marqués, que es preveu que pu-
gui anar al filial de la Rapitenca.
No jugar la Copa, tot i que les 
condicions ja eren unes altres, 
significarà un estalvi que servirà 
per la temporada vinent. 

Calendari del torneig 
per als ebrencs de 2a
Els vuit equips del Camp 

de Tarragona que han 
decidit participar a la Copa 
(Bonavista i Riudoms no 
la disputaran) jugaran una 
lligueta a una volta.   
I els quatre de Terres de l’Ebre 
que la juguen, Camarles, Am-
polla, R Bítem i la Sénia s’en-
frontaran en dues voltes. El 
torneig començarà aquest cap 
de setmana. El calendari és el 
següent: 
Jornada 1 (27/28 de març)
Ampolla-La Sénia
R-Bítem-Camarles
Jornada 2 (11-04-2021)
R-Bítem-La Sénia
Camarles-Ampolla
Jornada 3 (18-4-2021)
La Sénia-Camarles
Ampolla-Rem Bítem

(La lligueta ebrenca està previst 
que acabe el 9 de maig)

Hi ha 13 lliguetes d’equips de 
Segona catalana. Els campions  

de cadascuna d’elles i els 3 mi-
llors segons (hauran de ser per 
coeficient de punts per partits 
jugats perquè hi ha grups de-
siguals) disputaran els vuitens 
de final. Eliminatòria que serà a 
partit únic el 6 de juny. El dia 
13 es disputaran els quarts de 
final, també a partit únic. I el 
18 de juny seran les semifinals i 
el 20 la final en lloc encara per 
determinar. També falta con-
cretar els vuitens i els quarts a 
quin camp es jugaran.

La Rapitenca mereixia 
més, a Vilanova (1-1)
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MÉS NOTÍCIES
MANIFESTACIÓ 
Abans de la disputa dels 
partits, en la tornada de la 
Tercera catalana, el cap de 
setmana passat, els equips 
van fer una acció de queixa 
perquè “s’ha determinat 
jugar per decret”. El primer 
minut va ser amb jugadors a 
terra asseguts o sense jugar 
la pilota. 

NO ES DISPUTA 
EL SANTA-
SANT JAUME  
El partit entre el Santa 
Bàrbara i el Sant Jaume no es 
va disputar. El Sant Jaume, 
amb el president, el tècnic 
Anton Flores i un jugador, 
van signar l’acta i la confron-
tació no va jugar-se. Segons 
Anton, “nosaltres fins que no 
portem unes setmanes d’en-
trenament, no podem jugar. 
És un risc competir sense po-
der preparar-nos un mínim. 
Vam intentar parlar amb el 
Santa Bàrbara per ajornar-lo. 
I tampoc tenim intencions 
de jugar el cap de setmana 
vinent. Si la Cava ajorna el 
partit, perfecte. Si no, no 
jugarem. I a hores d’ara no 
ens preocupa la classificació 
i si en baixen dos o més. Es 
un tema de salut i no podem 
exposar la dels jugadors. 
Seguim competint perquè el 
soci així va decidir-ho però 
la meua opinió és que no 
s’havia de reprendre la com-
petició. És una barbaritat”. 
El Santa Bàrbara va informar 
que “a nosaltres, jugar entre 
setmana, ens comporta no 
fer ni onze. I així vam mani-
festar-ho. Aquest diumenge 
només teníem 13 fitxes 
disponibles. I entre setmana 
no podem tenir jugadors per 
motius diversos”.  

AJORNATS A 
TERCERA   
Es van ajornar: la Cava-Am-
posta, Catalònia-Corbera 
i Ametlla-Olimpic Móra 
d’Ebre.  

4A CATALANA   
El Perelló farà filial i el Xerta 
ha confirmat que competirà.

TERCERA CATALANA
L’Ebre Escola decideix 
al primer temps, a Flix
L’Ebre Escola va guanyar a 

Flix (0-4), en un partit que 
va decidir al primer temps 
amb els 3 gols d’Ousuma. 
D’entrada, la pressió alta dels 
visitants va generar diverses 
ocasions. A més, una pilota de 
l’Ebre Escola a l’esquena dels 
centrals locals, amb indecisió 
inclosa, va suposar el 0-1. Acte 
seguit, una recuperació dels vi-
sitants prop de l’area visitant va 
ser el  0-2. El Flix va reaccionar i 
Guiu, un dels debutants, va tenir 
dues possibilitats. 
Amb els espais, l’Ebre va poder 
aprofitar-los i fer el 0-3, amb 
la velocitat d’Ousuma que va 
certificar un hat tric al primer 
temps.
La represa ja va sobrar. Els locals 
van estar molt minvats, amb 
només una setmana d’entrena-
ments, i l’Ebre, amb els canvis, 
va regenerar més l’equip i va 
poder fer més gols a més del de 
Cirera que fou el 0-4.
Bona imatge dels visitants que, 

si la temporada s’acaba, seran 
dels aspirants per estar a la zona 
alta de la taula.
Albert lizaso, tècnic del Flix: 
“amb només una setmana d’en-
trenament poc es podia fer i 
encara gràcies dels fitxatges 
que hem efectuat per a poder 
tenir jugadors suficients. A més, 
l’Ebre és un equip jove que es 
va notar que ha entrenat més 
i va tenir més ritme. Un equip 
que em va agradar. Penso que 
la tornada del futbol d’aquesta 
manera és injusta però haurem 
d’adaptar-nos”. 
Josep Balart, tècnic de l’Ebre 
Escola: “nosaltres, dins del que 
hem pogut, hem seguit entre-
nant i això es va notar perquè 
vam posar un ritme alt de pres-
sió que ens va permetre recu-
perar pilotes prop de la seua 
àrea i, així, fer perill i marcar 
els gols. Hem de seguir, partit a 
partit, adaptant-nos a esta tor-
nada del futbol, quan ja no es-
peràvem jugar”. 

Triomf del Jesús i 
Maria a Roquetes (2-3)
El Jesús i Maria va guanyar 

a Roquetes en la tornada 
del futbol a la Tercera 
catalana (2-3).   
Els visitants van avisar aviat amb 
una ocasió d’Uri i van avan-
çar-se amb gol de Younes, amb 
gran acció individual. El Jesús 
i Maria tenia el partit controlat 
i va gaudir d’una altra ocasió. 
Però amb els minuts el Ro-
quetenc va equilibrar el partit i 
va inquietar en un parell de ju-
gades al porter Marc Masdeu. 
L’inici de la represa va decidir. 
Uri, aprofitant una indecisió de-
fensiva local, va marcar el 0-2. I 
Younes va fer el 0-3, amb un toc 
de qualitat al segon pal.
Però quan semblava tot senten-
ciat, el Roquetenc va refer-se 
arran d’un córner que va rema-
tar Maikel amb l’1-3. Poc des-
prés, arran d’una falta, centrada 
de Genís i rematada ara de Joel. 
Fou el 2-3. Els locals es van 
abocar i van fer patir a un Jesús 
i Maria que, no obstant, amb es-

pais, va perdonar el quart gol. Al 
final, 2-3. 
David Vilanova, del Roquetenc: 
“no vam entrar bé al partit i el 
rival va fer el 0-1 i va fer sensa-
ció de perill quan arribava. Poc 
a poc vam entrar en situació 
tot i que sense generar oca-
sions molt clares. A la represa, 
tampoc vam entrar bé i el Jesús 
i Maria, amb gent ràpida i amb 
ofici davant, va posar-se amb 
el 0-3. Llavors vam reaccionar 
i vam reduir distàncies però 
sense poder empatar”. David 
Garcia, del J i Maria, valorava la 
feina i el treball de l’equip: “ens 
va mancar només amb el 0-3 
defensar més amb la pilota i fer 
possessions més llargues. Tam-
bé ens vam acomodar i cal dir 
que a partir del minut 70 l’es-
tat físic va minvar, després de 
5 mesos. Al final, tot i acabar 
patint per no haver sentenciar 
amb el quart gol, vam sumar el 
triomf que era important per se-
guir amb confiança”.

Victòria del Batea, a 
Benissanet (0-2)
El Batea va guanyar a 

Benissanet en la tornada 
del futbol a la categoria (0-2). 
Del partit dir que el Benissanet 
va començar molt intens i va 
incomodar al Batea. Però el pe-
nal sobre Ferri (minut 20), que 
ell mateix va transformar, va 
canviar la dinàmica del partit. El 
Batea, amb el 0-1, va dominar 
creant diverses situacions de 
gol. No obstant, el Benissanet, 
en accions aïllades, va avisar 
de que podia marcar però Ro-
jas, porter que debutava amb el 
Batea, procedent del Gandesa, 
va evitar-ho. A la represa, aviat, 
els locals van reclamar un pe-
nal que va ser-ho. No fou xiulat. 
El Benissanet va pressionar i el 
Batea va tenir més dificultats. 
El partit es va obrir i van haver 
més alternatives. Però arran 
d’un córner, el visitant Carlos 
va marcar el 0-2. El gol ja va fer 
mal al Benissanet que va perdre 
pistonada tot i gaudir de dues 
opcions que va desfer Rojas. Al 

final, 0-2 i victòria d’un Batea 
renovat per la represa de la lliga. 
Ginés, tècnic del Benissanet: 
“estic molt content del treball i 
actitud de l’equip, després de 5 
mesos sense gairebé entrenar.  
És cert que, després de que no-
saltres vam sortir forts, ells van 
tenir més control del joc amb el 
0-1. No obstant, nosaltres vam 
tenir abans del descans un pa-
rell d’ocasions que va evitar Ro-
jas. A la represa, per mi va haver 
un penal que no fou xiulat a la 
seua àrea. Posteriorment, ells 
van marcar el 0-2 i llavors ja 
vam baixar però vam gaudir de 
dues noves ocasions per entrar 
en el partit  que Rojas va tornar 
a evitar”. López, del Batea: “la 
victòria va ser molt treballada al 
camp d’un rival que ens va po-
sar-ho molt complicat. Seguei-
xo no estant d’acord en jugar 
però el càstig era massa gran si 
no ho fèiem. Gràcies als fitxat-
ges podem fer equip, amb les 
baixes sofertes”. 

El Godall planta cara al 
filial rapitenc (3-0)
El filial de la Rapitenca amb 

un equip molt renovat amb 
la tornada al club d’un bon 
nombre de jugadors rapitencs, 
va vèncer el Godall.   
Ivan Pàez va marcar l’1-0 a la pri-
mera meitat i Àlex López va sen-
tenciar amb dos gols a la represa
Carlos Rodriguez, Rapitenca B: 
“després d’una setmana d’entre-
naments vam tornar a la com-
petició. El partit va ser molt dis-
putat davant d’un rival que tenia 
les idees clares de com volia ju-
gar-lo, amb una intensitat defen-
siva alta i buscant alguna contra, 
tenint un penal que va aturar 
Cristian al final de la primera 
meitat. Nosaltres, amb molta 
gent nova, vam sortir un xic pre-
cipitats i això es va tornar en la 
nostra contra perquè vam estar 
imprecisos. Poc a poc vam reac-
cionar. Arran d’un córner Paez va 
fer l’1-0 a la primera meitat.  I a 
la represa, Àlex López amb una 
bona jugada va marcar el 2-0 i ell 
mateix, aprofitant un rebuig del 

porter, va establir el 3-0. Ens vam 
quedar amb deu i el partit es va 
igualar; tot i tenir alguna opció 
més el resultat ja fou definitiu. 
Satisfet de les incorporacions i 
l’actitud. Cal seguir treballant”. 
Juanjo Agustin, del Godall: “la 
primera meitat va ser molt igua-
lada, tot i que ells tenien més la 
pilota. Nosaltres, amb pocs en-
trenaments, vam plantejar jugar 
replegats i buscant la contra. 
Tot i rebre l’1-0, en un córner, 
ens vam refer i vam tenir opció 
d’empatar amb un penal que el 
seu porter va aturar. No fer el gol 
anímicament vam acusar-ho i 
també va canviar el plantejament 
de la represa quan el seu físic es 
va acabar imposant. Nosaltres 
només havíem fet dos entrena-
ments i ells han fet moltes incor-
poracions i es va notar. I ells van 
fer dos gols més. Tot i la derrota, 
molt content del treball. Vam fer 
el que havíem plantejat pel partit 
i vam aguantar fins que les forces 
van minvar”.



20 DIARI MÉS EBRE • divendres 26 de març / 2021 esports
EQUIP DE LA SETMANA

RAPITENCA B

JO
AQ

U
IN

 C
EL

M
A

EQUIP DE LA JORNADA

Jugadors rapitencs que han tornat. En peu: Efren, Paez, Nacho, Marc Garcia, Rosales 

i Beranuy. Ajupits: Àlex López, Edgar i Obi. 

MAIKEL
(Roquetenc)

OUSAMA
(Ebre Esc.)

ANTON
(Batea)

JORDI MIRÓ
(Benissanet)

IZAN
(Godall)

BOTERO
(Batea)

EDGAR
(Rapitenca B)

YOUNES
(J i Maria)

ÀLEX LÓPEZ
(Rapitenca B)

· Gran notícia: Chimeno, 
després de la llarga lesió, va 
tornar a jugar, amb el Roque-
tenc. 3 entrenaments i va ju-
gar els 90 minuts.

· Catalònia, Rapitenca B i 
Olimpic surten com a favorits 
per a l’ascens; els dos darrers 
jugaran aquest diumenge en 
un gran matx. L’equip de Jor-
di Roca té sis altes de quali-
tat i l’última Pau Muñoz que 
va estar cinc temporades a 
l’Olímpic i ara militava al Mora 
de Nova. Amb la Rapitenca B, 
diumenge passat, ja hi havia 
9 fitxatges de jugadors locals 
que tornen. I aquesta setma-
na s’incorporen més.

· Edgar Samper està vivint un 
gran moment. Serà pare molt 
aviat i amb sol dos entrena-
ments va jugar un gran partit 

amb la Rapitenca B, on ha 
tornat del Perelló.

· L’afició rapitenca està il.lu-
sionada amb la tornada de 
tants jugadors locals al filial. 
Diumenge va haver molt de 
públic i la directiva va posar 
l’entrada a dos euros per 
incentivar el públic jove. 

· El Gandesa, segons nor-
mativa, en principi la pro-
pera temporada no podrà 
pujar de categoria, a la ter-
cera catalana, per sanció. O 
si que podria pujar...igual hi 
ha sorpreses.

· Rapitenca, cap victòria, 5 
empats, invicte, set gols a 
favor i set en Contra. Aquest 
diumenge guanyarà. 
L’Ascó, reforçat amb Adria 
i Kader, va com una moto. 

TOP SECRET

BARRUFET
(Benissanet)

ANDY
(Rapitenca)

XAVI JAIME
(Ascó)

OMAR
(J i Maria)

Perdia 2-0 i va remuntar amb 
5 gols. Ja somia amb la ter-
cera divisió. Ion és baixa per-
què marxa a Finlàndia.

· El jugador Ivan Gasparin va 
decidir no tornar a la Rapi-
tenca per jugar al filial.

· El futbol ha tornat a Tercera 
catalana on ningú volia com-
petir de les Terres de l’Ebre. 
Però ara, els que poden, han 
fitxat. Això fa que la catego-
ria quede desvirtuada perquè 
hi ha equips que no poden 
fer incorporacions. En qual-
sevol cas, el futbol ha tornat 
en força. Als partits Flix-Ebre 
Escola i Benissanet-Batea hi 
havien més de 300 persones 
a cada camp. I a la Ràpita 
també va anar molta gent.

· El jugador Paul Abasolo, 
del Batea, fou expulsat en la 
segona jornada (11-10-20). 
Diumenge va jugar a Benis-
sanet. Els locals es planteja-
ven impugnar. Des de Batea 

al.legaven que va haver un 
indult per sancions lleus du-
rant l’aturada del futbol. Per 
tant, Paul podia jugar. 

· Situació estranya la de Marc 
Fabregat, del Tortosa. Va de-
manar la baixa per un motiu i 
el Tortosa li va donar. El juga-
dor va fitxar amb el R-Bítem i 
ara el Tortosa va recuperar-lo 
i ha activat l’alta. Jugarà amb 
el filial roigiblanc.

· Ni Tortosa ni Amposta, dos 
històrics, jugaran la Copa. 
Tots dos, com els que no han 
jugat, tindran menys despe-
ses i això anirà bé per la tem-
porada vinent. 
Sobre la Copa dir que els 
quatre ebrencs jugaran en-
tre ells, quan potser s’es-
perava poder jugar contra 
alguns equips de Tarragona. 
En qualsevol cas, menys des-
peses.

· Joanma Rodriguez, se-
gon de Camarero els darrers 

anys, podria ser el director 
esportiu de la Rapitenca. Fal-
ta confirmar, però així es va 
informar dilluns a Minut 91.

· El Gandesa, en teoria, juga-
ria a Tercera. Això implicaria 
un equip més. Però el grup 
és de 17. Si baixen el 16 i 17 
(segons circular) i afegint el 
campió, són 3 equips que 
han de pujar de Quarta (si el 
grup es fa de 18). Tortosa B 
i Xerta poden fer-ho però la 
resta (filials) dependrien de si 
puja el primer equip.

· Andreu Arasa, jugador pla-
ner del Sanluqueño, ha fet 
història. L’equip puja a la Pri-
mera divisió RFEF. I ara llui-
tarà també per l’ascens a Se-
gona.

· Condol a la UD Jesús i Ma-
ria per la mot de Juanjo Ara-
sa, persona vinculada durant 
molts anys al club de l’Aube, 
als seus planters. Una abra-
çada a la família roigiblanca. 

FUTBOL FORMATIU
Futbol Formatiu ha fet el pri-
mer equip de tota la història al 
territori de futbol-11 en cate-
gories cadet/ juvenil.
L’equip, entrenat per Cristian 
Bertomeu, va jugar dissabte 
contra el Molins de Rei impo-
sant-se per 0-4. 
Des de l’entitat s’ha valorat 
el fet de poder aconseguir 
aquest equip, un altre pas en-
davant del club i del futbol fe-
mení al territori, assolint una 
fita històrica amb un equip 
que permetrà el creixement 
de les joves jugadores. 
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FUTBOL SALA 
El Futbol Sala Amposta, a 
la Divisió d’Honor Plata, va 
perdre per 10-3 a la pista 
del Comtat d’Urgell. Per la 
seua part, l’AES la Sénia va 
guanyar en el derbi al CFS 
Tortosa per 8-2. Els germans 
Jordan i Enric Querol, que 
debutava, van marcar  6 dels 
gols (tres cadascun). Ivan i 
Joan Marc van fer els altres 
dos. Els seniencs guanyaven 
per 5-0 al minut 24.  A la 
classificació, l’Amposta és 
sisè, amb 12 punts, el Tortosa 
onzè amb 6, els mateixos que 
l’AES la Sénia que és desè. 
En la propera jornada, torna 
a haver-hi un derbi. El CFS 
Tortosa  rebrà l’Amposta 
(dissabte a les 17hores). La 
Sénia tornarà a jugar a casa, 
contra el Huracans la Selva 
(diumenge 18hores). 

HANDBOL 
CLUB PERELLÓ  
Derrota del sènior de l’Hand-
bol club Perelló al primer 
partit de Copa Federació, 
després d’alguns mesos 
sense competició degut a la 
pandèmia.  Les perellonen-
ques no van poder superar 
l’Associació Lleidatana B 
(15-20). Tot i que els errors en 
llançaments van condemnar 
l’equip local, “ens quedem 
amb la nostra defensa, que 
ha anat millorant al llarg del 
partit” .

HANDBOL  
Demà dissabte a les 16:30 
h, el sènior masculí del C.E. 
Tortosa torna a competir.
Serà a la pista del C.H. Salou 
en la Copa Federació Sènior 
Masculina demarcació de 
Tarragona i Terres de l’Ebre 
(Grup Únic) amb un equip 
format per sèniors i juvenils. 
Es disputarà en format de 
doble volta amb un partit 
cada quinze dies. Els altres 
equips seran El HC Tarragona 
HC i Vendrell. Tortosa torna-
rà a gaudir d’handbol el cap 
de setmana del 10/11 d’abril. 
També llavors s’iniciaran les 
competicions de base.

SEGONA SEGUIDA (3-2)

PAÜLS

Derrota intrascendent del sènior a la pista 
d’un Olot que va remuntar un 0-2 

Sergi Garcia i Rosa Navarro s’imposen a la 
Mitja Marató de la Trencacims

El sènior masculí del Club 
Volei Roquetes va perdre 

el segon partit seguit. L’equip, 
ja classificat matemàticament 
per jugar la fase d’ascens 
a Súperlliga 2, va cedir a 
la pista d’un Olot que va 
capgirar el marcador.   
Els parcials foren: (22-25/26-
28/25-18/26-24/15-13). 
Després d’un gran comença-
ment i estar 0-2 al marcador, 
Olot va fer un gran partit i va 
aconseguir la remuntada. Des 
del club de Roquetes destaca-
ven que, tot i la derrota, “gran 
partit que van fer els nois. Mal-
grat el resultat, l’objectiu era 
que els jugadors amb menys 
minuts juguin un partit sencer i 
puguin seguir creixent i desen-
volupant-se de cara a una fase 
d’ascens exigent físicament i on 
necessitarem a tots els juga-
dors”. D’altra banda, bon inici 
de la represa de les competi-

Després de dos anys i l’obli-
gació de suspendre la vuitena 
edició de la Trencacims Paüls 
el 2020, a conseqüència de 
la pandèmia del coronavirus, 
enguany ha tornat amb més 
força que mai, tot i les restric-
cions imposades. Els protocols 
de seguretat han obligat a dis-
putar només la mitja marató de 
24 km i 1.800 metres de desni-
vell positiu, prova que enceta el 
calendari de la 19a Copa Cata-
lana de Curses per Muntanya 
de la FEEC. Ho ha fet amb 270 
corredors de diversos punts de 
Catalunya, Aragó i la Comunitat 
Valenciana.
Els guanyadors han estat Sergi 
Garcia (Club Cerdanya Pirineus) 
amb un temps de 2:18:19 i Rosa 
Navarro (La Cameta Coixa) amb 
2:59:00. El podi masculí l’han 
completat Josep Morales (Info 
Mountain)  i Arnau Cases (Espot 

Esquí Club). En femení la sego-
na posició ha estat per Georgina 
Gabarró (UE Anoia) i la tercera 
per Maria Obrero (CM Vistabe-
lla).
En categoria júnior el guanya-
dor ha estat Josep Miret, seguit 
per Oriol Juan i Ramón Caba-
lleria. L’única participant feme-
nina, Mireia Lüscher ha fet una 
marca de 2:01:58. El campió en 
categoria juvenil ha estat Jan 
Castillo, seguit per Ïu Net, se-
gon, mentre que Aniol Pujiula 
ha estat tercer.
En categoria cadet masculí s’ha 
imposat Nil Vilana. L’han acom-
panyat al podi Ramon Pujol, se-
gon, i Andreu Nacho. En femení 
la guanyadora ha estat Gabriella 
Lasalle, mentre la segona posi-
ció ha estat per Alaitz Plans i la 
tercera per Carla Raya.
El director de la cursa, Carlos 
Colomé, ha destacat “l’alt nivell 

dels participants” i ha fet inci-
dència en què molts d’ells mai 
havien participat en la Trenca-
cims Paüls i “no coneixien els 
Ports ni les Terres de l’Ebre i és 
un lloc per descobrir”.
Un dels moments emotius de 
la jornada s’ha donat abans de 
l’inici de la cursa amb el minut 

cions del sènior femení amb 
victòria al camp del Bellvei per 
2-3. Per la seua part, les alevins 
del club van jugar a Gelida. Tot i 
l’ajustat primer set, van  marcar 
distàncies durant els següents 
sets on van demostrar un joc 
ordenat i una clara superioritat 
davant el rival per acabar amb 

un 0-5. 
El sènior B, després de repren-
dre la competició, va obtenir la 
seva tercera victòria consecu-
tiva. En aquesta ocasió va ser 
contra Barberà per 1-3 amb 
parcials de 13-25 / 25-23 / 22-
25 / 20-25. En la propera jor-
nada, el sènior masculí rebrà al 

Rodi Motor Balafia Lleida. 
El sènior femení rebrà al CV Vi-
lafranca Blanc. 
El juvenil i cadet femení juga-
ran a Torredembarra, l’infantil 
masculí rebrà el Torredembarra, 
l’infantil femení rebrà al CV Sa-
lou i l’aleví infantil rebrà a casa 
al CV Gavà vermell.

de silenci que s’ha realitzat en 
homenatge a la corredora Ro-
ser Vidal, que va traspassar fa 
poques setmanes després de 
lluitar contra una llarga malaltia. 
Una corredora molt estimada 
per la família Trencacims i que 
sempre havia estat ‘finisher’ de 
la Ultramarató.

MÉS 
NOTÍCIES
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ARRÒS 
AMB SALMÓ

INGREDIENTS (4 RACIONS): 

• 400 grams d’arròs Extra 
Montsià.
• Un quilo de lloms de salmó.
• Una ceba.
• Dos grans d’all.
• Un pebrot vermell petit.
• Un pebrot verd.
• Un litre de brou de verdures 
o peix, el que més us agradi.
100 ml. de salsa de soja.
• Dues cullerades de suc de 
llimona.
• Una cullerada de mel.
• Una culleradeta de gingebre 
fresc.
• Llavors de sèsam.
• Sal, pebre negre i oli d’oliva 
verge extra.

 PREPARACIÓ:

En un bol barregem tots els in-
gredients de la salsa (soja, mel, lli-
mona, i gingebre) i fiquem els talls 
de salmó salpebrats, procurant 
que quedin ben impregnats de la 
salsa. Els deixem marinar una ½ 
h. Mentrestant es marina el sal-
mó, en una paella amb una mica 
d’oli preparem un sofregit amb la 
ceba i els alls, quan la ceba co-
menci a enrossir-se, salpebrem, 
afegim els pebrots, tot tallat ben 
petit i deixem que es vagi fent a 
poc a poc.

Quan el sofregit estigui ben fet, 
aboquem l’arròs i remenem. 
Afegim el brou calent i deixem 
coure a foc mitjà uns 20 minuts. 
Mentrestant s’està fent l’arròs, 
traiem el salmó de la salsa, l’ei-
xugarem amb paper de cuina i el 
segellarem a la planxa, tan sols 
volta i volta.
Afegim la salsa de soja a l’arròs i 
deixem acabar de fer. Si cal, rec-
tifiquem de sal, però tingueu en 
compte que la soja ja és prou sa-
lada. Cinc minuts abans d’acabar 
la cocció afegir els lloms de sal-
mó. Un cop tancat el foc, deixar 
reposar uns minuts i servir amb 
unes llavors de sèsam torrat per 
damunt. 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

Mercuri i Neptú, 
activen la teva 
imaginació. Flaixos o 
moments de molta 
intuïció i clarividència. 
Si vius estressat, 
l’element aigua 
serà el teu aliat per 
relaxar-te.

aquari
21/01 al 19/02

En aquests dies pots 
estar més inspirat. 
Sentiràs que et 
vénen grans idees 
mentre passeges. 
Una persona t’atrau 
i ara pots trobar les 
paraules adequades 
per apropar-t’hi.

sagitari
23/11 al 21/12

La conjunció Sol/
Venus segueix por-
tant oportunitats en 
el sector afectiu i fins 
i tot, pots triar. Aug-
menta el teu poder 
personal i podries 
mostrar-te una mica 
orgullós.

escorpí
24/10 al 22/11

Pots estar idealitzant 
una persona que 
t’atrau. Serà millor 
passar a l’acció per 
saber si realment 
sou compatibles. 
Amb els fills caldrà 
tenir una mica més 
de paciència.

balança
24/09 al 23/10

Mercuri i Neptú a 
Casa VI, inclinen a 
canvis al sector labo-
ral que et poden 
deixar una mica 
confós. Adoptes 
nous hàbits de salut 
per assolir l’equilibri 
físic i emocional.

àries
21/03 al 20/04

Us retrobeu amb 
una vella amistat i 
recordeu el passat. Et 
ve de gust un canvi 
d’imatge o potser fer 
dieta. Algú posa el 
seu ull en tu perquè 
desprens un fort 
magnetisme

cranc
22/06 al 23/07

Pots sentir-te enga-
biat i voldràs fer un 
canvi d’aires, encara 
que no sigui gaire 
lluny. Darrerament 
potser no descan-
ses tan bé, compte 
amb l’estrès i l’abús 
d’excitants.

verge
24/08 al 23/09

La parella podria 
donar-te una 
romàntica sorpresa. 
Una persona que co-
neixes, no és el que 
sembla, però tu ja ho 
intueixes. A la feina, 
vés amb compte 
amb parlar massa.

taure
21/04 al 21/05

Moment d’entrebancs 
al sector econòmic, 
tingues paciència. 
Com més tinguis con-
trolats els documents 
importants, millor. 
Gaudeixes en solitud 
de moments de pau 
i silenci.

peixos
20/02 al 20/03

El Sol i Venus a 
Casa II, et poden 
sorprendre i rebries 
uns diners, amb els 
que ja no contaves. 
Un familiar i tu, 
podeu tenir un mo-
ment tens al parlar 
de temes delicats.

lleó
24/07 al 23/08

Si tens parella, 
entreu en una etapa 
de més estabilitat 
i compromís. Tens 
interès per l’estudi 
i cerques la millor 
opció per tu. Parles 
de les teves pors 
amb un bon amic.

bessons
02/05 al 21/06

Si dubtes amb la 
teva orientació 
professional, no 
et precipitis. Nous 
companys a la feina, 
poden fer el teu dia 
a dia més divertit. Et 
sents força inspirat a 
escriure.

 

TORTOSA
641573407

CRIS CRIS 40 AÑOS40 AÑOS

LATINA MADURITA LATINA MADURITA 
ESPERANDOTE PARA ESPERANDOTE PARA 
QUE PASES UN RATO QUE PASES UN RATO 

INOLVIDABLE LAS 24 HINOLVIDABLE LAS 24 H  
642 038 262
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722 114 208

PARA PISO DE RELAX PARA PISO DE RELAX 
DISCRETAS, DISCRETAS, 

CON ALOJAMIENTO CON ALOJAMIENTO 
GRATUITOGRATUITO

SEÑORITASEÑORITA

632 146 386

MORENAZAMORENAZA
TO

RT
O

SA

641 573 407

PLACER 
Y DIVERSIÓN

ELI - 44 AÑOSELI - 44 AÑOS

SOLO PARA SEÑORESSOLO PARA SEÑORES

A
M

P
O

ST
A

632 574 250

SI ESTAS INTERESADA
ME PUEDES LLAMAR

APARTAMENT
EN VENDA 

TOTALMENT 
REFORMAT A 

AMPOSTA
Cuina-menjador, 2 

habitacions, 1 cuarto de 

bany complert i un traster.

645 888 266

45.000 €

AMPOSTAAMPOSTA
NECESITANECESITA

DANIELA
2 3  A Ñ O S

611 291 945
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N
AFOTOS

REALES

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

877 075 973

LATINAS
TORTOSA

HOTELES  I DOMICILIOTARRAGONATARRAGONA

MARIANA
CUBANA

633 390 325

350 
DE PECHOS
NATURALES

27 AÑOS27 AÑOS
TARRAGONA

MASAJES
EYACULANTES

TRAVESTITRAVESTI

TORTOSA

DISCRETO /
ECONÓMICO

680 937 686

AMPOSTA
MADURITA
COMPLETA ,   
MORBOSA Y  

CAÑER A

611 27 09 75

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho 
pensis 
més!

2 4  H O R A S

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat
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la dona en l’àmbit marítim, i 
la nostra implicació en aquest 
sector i en el Món rural.

L’entitat va ser fruit d’un 
projecte de cooperació dels 
dos GALP  catalans de pes-
ca i la Federació Catalana 
de Confraries de Pesca-
dors, Quants membres té 
actualment?
Som més de cinquanta do-
nes pescadores, armadores, 
secretaries, empleades de 
confraria, delegada de llotja, 
aqüicultores,  remendadores, 
empresàries, estibadores de 
peix a les llotges, inspectores...

És un ofici difícil i perillós. 
Sempre pendent dels 

capricis de la mar, el fred, 
la humitat, el soroll dels 
motors i aparells de pesca, 
de la mescla d’olors de peix 
i carburant... però també 
és llibertat i cada dia és 
diferent. Això sí, s’ha de ser 
una persona valenta per 
exercir aquesta professió. Tot 
i que, en el passat, l’única 
presència femenina a bord 
era el mascaró de proa, avui 
les dones estan entrant, 
a poc a poc, en el sector 
pesquer.  

Parlem amb Maribel Cera, pa-
trona i presidenta de l’Associ-
ació Catalana de Dones de la 
Mar. 

L’Associació Catalana de 
Dones de la Mar va néixer 
fa tres anys.
Sí, era important tenir una as-
sociació que ens dónes visibi-
litat per defensar  los  nostres 
drets. També ens ha donat la 
possibilitat d’estar al Consell 
Assessor de dones del Món Ru-
ral i Marítim.

Que s’ha aconseguit?
Hem aconseguit unió, coope-
ració i participació del sector 
de la mar, i seguim lluitant per 
la visibilització i reconeixe-
ment del treball de la dona. Per 
exemple, hem realitzat jorna-
des i propostes per a la nova 
Llei de Pesca. També hem llui-
tat per aconseguir els drets de 
les remendadores.

Un dels oficis de mar més 
antics fets per dones.
Efectivament, aquestes do-
nes, responsables d’arreglar els 
trossos malmesos de les xar-
xes de pescar un cop acabada 
la jornada dels pescadors, s’ho 
mereixen.

Bona feina! I seguiu lluitant.
Quin remei! Un dels nostres 
principals objectius és la for-
mació, que per a natros és es-
sencial per avançar. Hem d’es-
tar preparades per a aconseguir 
el reconeixement del paper de 

La pesca també és una pro-
fessió per a les dones.
I tant que sí! De fet les dones 
sempre han estat treballant, 
però de manera invisible, a 

l’ombra, remendant arts de pes-
ca, portant la comptabilitat, tota 
la burocràcia, a més de vendre 
el peix pescat del dia, ajudar a 
les faenes a bord, inclús pescar!

I cuidar de la casa, dels in-
fants...
Sí. Eren altres temps que no 
ajudaven a  reconèixer  aquest 
treball, inclús, les mateixes 
dones no ho veien de cap altra 
manera, perquè formava part 
de la rutina. Abans la dona no 
tenia una altra opció. 

Cal una reforma política 
pesquera per a les dones?
Sí, perquè no hi ha relleu ge-
neracional en el sector, per 
tant s’han de fer polítiques in-
clusives per integrar les dones, 
i si cal, ajudar a les empreses 

MARIBEL CERA
LA MAR EN FEMENÍ
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“S’HAN DE FER 
POLÍTIQUES 

INCLUSIVES PER 
INTEGRAR LES 

DONES EN AQUEST 
SECTOR PERQUÈ 
NO HI HA RELLEU 
GENERACIONAL”

que opten per aquesta opció 
laboral.

Teniu projectes de coopera-
ció interterritorial?
Estem col·laborant amb l’as-
sociació ADOMAR de Gandia, 
per impulsar el reconeixement 
institucional de les professio-
nals, de les dones relaciona-
des amb la pesca artesanal, 
com autònoma i independent, 
i també col·laborem en els fu-
turs projectes per difondre les 
figures professionals del sec-
tor pesquer i aqüícola des de 
la perspectiva de gènere i vet-
llar per la integritat de la pesca 
artesanal i preservar-la com 
patrimoni cultural. 

I a nivell internacional?
A nivell internacional no sabria 
dir-te, però lo que sí que crec 
que s’hauria de fer és crear 

aliances de responsabilitat 
social, cooperatives de treball 
de col·lectius de dones de la 
mar, per consolidar el principi 
d’igualtat d’oportunitats en 
la nostra societat  a nivell 
internacional.  Natros  tenim 
un projecte amb associacions 
de pescadores d’Itàlia perquè 
hem observat una gran 
diferencia estructural, i volem 
intercanviar coneixements. 

És filla i néta de pescadors
Sí, jo vaig créixer entre anèc-
dotes i aventures (riu). El meu 
germà i jo som la sisena ge-
neració. Sempre penso que la 
mar em va elegir ella a mi, no 
jo a ella, però “ho porto a la 
sang”. He tingut la sort d’ele-
gir esta forma de vida, i ara sóc 
una pescadora més.

Quin és el seu millor record 
d’ençà que va començar a 
presidir l’Associació?
Va ser a Santiago de  Com-
postela  quan vaig assistir a la 
I Conferència Internacional 
de  mujeres  de la pesca. Re-
cordo que hi havia pescadores 
d’Austràlia, d’Àfrica, de l’Índia, 
Argentina, Galícia, Andalu-
ses, Valencianes, País Basc..., 
va ser allí on em vaig adonar 
que no estava sola, que érem 
moltes les dones que estimem 
la nostra manera de viure, el 
nostre ofici: la pesca. Vaig 
prendre consciència de les 
dificultats que compartíem 
i, sempre que puc, ofereixo 
la meua ajuda.


