
Al delta i a zones costaneres i de l’interior es preveu fregar el ple el pròxim cap de setmana, per la baixa 
incidència de la covid al territori i més si el temps acompanya. Es demana precaució i fer ‘les coses bé’ per 

evitar un altre confinament després de les vacances.  P3
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Terres de l’Ebre: els contagis baixen i la situació és estable

                    P3

Les dades epidemiològiques a la regió ebrenca han tornat a decréixer en la darrera setmana.

En altres indrets de Catalunya, els contagis estan pujant, tot i que no com en anteriors ocasions.

núm. 1038núm. 1038
1 d’abril de 20211 d’abril de 2021
www.mesebre.catwww.mesebre.cat

Ports licita el projecte constructiu d’una base nàutica al port de la Ràpita

                    P9

Es potenciarà l’activitat nàutica a la badia dels Alfacs amb un centre de referència per desestaci-

onalitzar l’activitat i fomentar la nàutica de base, i per promoure les Terres de l’Ebre i Catalunya 

arreu del món.

Màxima prevenció
en uns dies amb 
alta ocupació
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EDITORIAL
Vulgaritzar un dels problemes socials
més greus per “la pasta”?

Edita:

Una dona plorant. Una 
dona sola plorant. Una 

dona sola plorant asseguda 
en una cadira. Hores i més 
hores de tertúlia televisiva 
que han mantingut l’atenció 
de milions de persones al 
davant del televisor, mirant 
una cadena Tele5, la tele 
de Paolo Vasile, aquest 
antropòleg italià que 
lidera lo que s’anomena 
“telerealitat”...
Cal recordar que fa uns anys, 
després d’entrar al canal 8TV, 
del Grup Godó, el conseller 
delegat de  Mediaset,  Vasile, 
va carregar contra la televisió 
pública de Catalunya pel seu 
adoctrinament i les seves des-
peses “mastodòntiques” (del 
documental de Rociito es parla 
de 2 milions d’euros). L’aven-
tura de Vasile a la televisió ca-
talana només va durar uns dos 
anys. Va abandonar després 
de registrar importants pèrdu-
es econòmiques i d’audiència. 
Realment s’entén  esta  manera 
de fer televisió? Sembla que és 
el gran tema si fem cas de les 
audiències, i del que es parla al 

carrer i a les xarxes. Un tema 
que ha provocat que ministres 
entrin al programa “Sálvame” 
per comentar el cas, i que al 
Congrés dels Diputats diver-
ses senyories s’hagin afegit al 
carro. Una dona, anomenada 
Rocío Carrasco, va seure sola 
davant la càmera mostrant al 
món la seva devastació. En 
aquesta escena no hi havia ni 
teatre ni espectacle, això va 
venir després, al plató, amb el 
debat i les opinions, una mena 
d’ham per enganxar l’audièn-
cia, i una plataforma per mani-
pular, segons l’opinió de cada 
tertulià, a les masses. Sembla-
ven dos programes diferents, 
i realment la  tertulieta  va em-
brutar el documental, perquè 
el documental va ser un ex-
cel·lent  treball televisiu que ha 
aconseguit més que qualsevol 
manifestació en tota la història, 
i va fer que milions de persones 
escoltessin amb atenció el relat 
d’una dona sola, plorant, asse-
guda en una cadira.  Lo que  sí 
que em pregunto és perquè te-
nint  el producte i el material, 
s’ha sabut ara que aquest do-

cumental va ser gravat fa me-
sos, i que va estar guardat en 
un calaix! Per què han esperat 
tant a fer públic un cas de mal-
tractaments? Perquè és una 
qüestió prou greu per a no ca-

llar-se-la! Sembla que els mal-
tractaments han estat l’excusa 
per posar en marxa una maqui-
nària mediàtica, potentíssima, a 
través de la qual tots els actors 
han obtingut un benefici.

www.ebrexperience.cat
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TORNAR AL 
CONFINAMENT 
COMARCAL 
El conseller d’Interior en 
funcions, Miquel Sàmper, ha 
apuntat que veuria “lògic” 
tornar al confinament comar-
cal després de Setmana Santa 
si els indicadors tornen a 
empitjorar. “La lògica ens diu 
que si els índex empitjoressin 
el més normal seria fer un pas 
enrere en les mesures. Però 
no hi ha res decidit, a hores 
d’ara”, ha afirmat. 

VACUNACIÓ
Sobre la vacunació, la conse-
llera de Salut en funcions, Alba 
Vergés, ha celebrat que està 
“agafant força i intensitat” i 
ha posat com a exemple que 
dimarts es van posar 60.000 
vacunes en un dia, la xifra més 
alta i que “s’assembla molt” a 
la xifra rècord en campanyes 
de vacunació com la de la grip. 
“Si hi ha les dosis aquí estem 
capacitats de posar-les totes”, 
ha indicat. També ha precisat 
que la vacunació continua 
“sigui el dia que sigui”, també 
aquesta Setmana Santa. De 
moment, el pes s’assumeix 
des dels mateixos centres 
d’atenció primària o en espais 
annexos i intermitjos. Així, 
Salut no preveu obrir sis grans 
espais de vacunació fins que el 
nombre de dosis sigui prou alt 
per fer les crides massives.  

DESACORD ENTRE 
ERC I JXCAT
La segona tampoc ha estat la 
bona. El desacord entre ERC i 
JxCat ha tornat a deixar el can-
didat dels republicans, Pere 
Aragonès, sense la presidència 
de la Generalitat. El Parlament 
ha tombat aquest dimarts la 
segona volta de la investidura, 
i l’independentisme haurà de 
negociar ara contra rellotge. 
L’ombra d’unes segones elec-
cions sobrevola el Parlament, 
i és que si no s’investeix ningú 
abans del 26 de maig, Catalu-
nya tornarà a anar a les urnes 
pels volts de l’11 de juliol. 

MÉS 
NOTÍCIES

Les dades epidemiològiques a la regió ebrenca han  
tornat a decréixer en la darrera setmana

Els casos de contagis 
confirmats acumulats a 

les Terres de l’Ebre s’eleven 
ahir dimecres a 9.990 (la 
setmana passada eren 
9.962).              
Per tant, en set dies s’han acu-
mulat 28 casos positius més al 
territori (la setmana anterior 
43). Les dades a les Terres de 
l’Ebre tornen a ser estables. La 
velocitat de propagació del vi-
rus se situa en 0,96 (setmana 
passada era 1,22) i el risc de re-
brot està en 35 (divendres pas-
sat era de 47). Risc mitjà-baix. 
Aquest dimecres a l’Ebre, en 
un dia, se sumaven 5 nous po-

sitius de covid-19 confirmats 
per proves PCR o test antigè-
nic ràpid. En dades 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 faci-
litades ahir per Salut, hi ha 7 
persones hospitalitzades per 
contagis a centres de les Ter-
res de l’Ebre (divendres passat 
12). Pel que fa a les dades d’in-
gressats a l’UCI, ahir dijous es 
comptabilitzaven 10 persones 
a l’UCI de l’Hospital Verge de 
la Cinta (4 per covid). Setma-
na passada eren 14 (8 covid). 
La taxa de confirmats per PCR 

o tests d’antígens és de 16 per 
cada 100.000 habitants, pels 
20 de la setmana anterior. 
L’1,68% de les proves que es 
fan donen positiu. A la regió 
sanitària de l’Ebre, fins ahir, 
s’han vacunat 22.977 perso-
nes. Un total de 12.070 han 
rebut ja la segona dosi.

SETMANA SANTA A L’EBRE
Les activitats a l’aire lliure i la baixa incidència 
de covid beneficien destinacions com el delta 
La Setmana Santa ha 

començat al delta 
amb una gran demanda 
d’activitats, als allotjaments 
i la restauració, i es preveu 
fregar el ple aquest pròxim 
cap de setmana, com així 
ha de ser també en altres 
indrets de la costa ebrenca.                   
A la Ràpita admeten que el 
Delta i les Terres de l’Ebre es-
tan “de moda” per ser un des-
tí turístic poc massificat, amb 
molta oferta d’activitats a l’aire 
lliure i extensos espais naturals 
on perdre’s, però també, com 
va passar a l’estiu, perquè és 
el territori del país amb la in-

cidència de la covid més bai-
xa, actualment. Pendents de 
la climatologia més que dels 
efectes de la pandèmia, el sec-
tor turístic de la Ràpita confia 
que es “facin les coses bé” per 
evitar un altre confinament 
després de les vacances. Però 
l’arrencada no l’ha fet tothom. 
Algunes empreses han preferit 
esperar perquè temen que 
pugui arribar una nova onada 
després de Setmana Santa. “Val 
molts diners posar en marxa 
el negoci i si has de recular”. 
D’altra banda,  a la Terra Alta i a 
llocs de la Ribera s’espera tam-
bé arribar a la plena ocupació.

En altres indrets de Catalunya, “és una realitat que els contagis 
estan pujant, tot i que no com en anteriors ocasions”

La consellera de Salut en 
funcions, Alba Vergés, en 
roda de premsa, ahir dime-
cres, va assenyalar que és 
“una realitat” que els con-
tagis, en determinats in-
drets de Catalunya, pugen, 
tot i que la pujada no és 
tan “dràstica” com en altres 
ocasions, com a principis 
d’octubre. Vergés va des-
cartar parlar de la situació 
actual com una quarta ona-

da però va destacar que s’ha 
deixat enrere l’estancament 
dels contagis i que es co-
mença a pujar.
Davant d’això, tant ella com 
el secretari general del De-
partament de Salut, Marc 
Ramentol, han fet una crida 
a la implicació de la ciuta-
dania per complir amb totes 
les mesures fixades. “Som a 
temps entre tots i totes de 
frenar el creixement i que 

Hospital Verge 
de la Cinta: 

ahir dimecres, 
10 persones a l’UCI, 
4 d’elles per Covid. 

Al delta i a zones de l’interior es preveu fregar 
el ple aquest pròxim cap de setmana, i més si el 

temps acompanya. Es demana precaució i fer ‘les 
coses bé’ per evitar un altre confinament després 

de les vacances

no hi hagi una quarta onada 
molt pronunciada”, ha asse-
gurat la consellera. De fet, 
Salut ha emfatitzat que la 
voluntat del departament és 
mantenir les mesures vigents 
més enllà de la Setmana San-
ta. Ramentol ha assenyalat 
que el que passi els propers 
dies serà “determinant” però 
ha remarcat que “no hi ha res 
tancat” sobre si es faran o no 
passes enrere”.

La consellera de Salut en 
funcions, Alba Vergés

ha descartat parlar de la 
situació actual com una 

quarta onada.

El que passi els propers 
dies serà “determinant”
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Tortosa presentarà al·legacions al Pla de protecció del delta
L’Ajuntament de Tortosa ha 
aprovat en junta de govern la 
presentació d’al·legacions al 
Pla de protecció del delta de 
l’Ebre definit pel ministeri per a 
la Transició Ecològica i el Rep-
te Demogràfic.
El document adreça diverses 
propostes perquè es reconsi-
deren les accions plantejades 
per garantir el manteniment 
del Delta. Entre aquestes as-
senyala la necessitat de fer 

un diagnòstic de les condi-
cions de l’àmbit per conèixer 
exactament la situació de par-
tida. Una anàlisi que hauria de 
contemplar factors que també 
intervenen en l’activitat a la de-
sembocadura, més enllà de les 
qüestions físiques i ambientals, 
com les afectacions econòmi-
ques, socials, culturals o agro-
nòmiques, entre d’altres. En 
aquest sentit, lamenta que el 
pla no tinga en compte els ha-

tortosa
AJUNTAMENT
El govern planteja inversions de més de 
9 milions per al 2021 al conjunt del municipiSETMANA SANTA

El programa d’actes de la Set-
mana Santa 2021 de Tortosa 
va donar el tret de sortida 
amb el pregó. El pregoner fou 
Josep Borrell, qui va ser presi-
dent de l’Agrupació de Con-
fraries entre el 2001 i el 2012t. 
La conferència va celebrar-se 
al Centre d’Interpretació de la 
Setmana Santa. Va ser un acte 
amb accés restringit per la 
capacitat de la sala, però que 
es va poder seguir en directe 
per les xarxes socials. Altres 
actes previstos al programa 
són un via creu, Divendres 
Sant, a la plaça dels Dolors i 
dos concerts, a la catedral i a 
l’església dels Dolors.

ENTREVISTES 
DE TREBALL PER 
A LA PLANTA DE 
FLORETTE 
L’empresa d’envasat de 
productes de l’horta Florette 
està duent a terme el procés 
de selecció del personal que 
necessita per obrir portes a 
la planta que està ultimant 
al polígon Catalunya Sud. 
Aquesta setmana, responsa-
bles de recursos humans de 
l’empresa duen a terme prop 
d’un centenar d’entrevistes de 
treball a possibles candidats a 
ocupar llocs com a operaris de 
planta. Unes entrevistes que 
tenen lloc al Viver d’Empreses 
a partir de la preselecció feta 
per l’empresa entre les 700 sol-
licituds que ha rebut a través 
del seu web.

TITAN DESERT 
EBRENCA
Segons informa Imagina 
Ràdio, la cursa tornarà a tenir 
representació ebrenca amb 
Ramon Garrigosa i Heder Fer-
mín (modalitat Ambassador). 
A més, en categoria individual 
també correran Yago Faura, 
Lucas Forés i Raül Cano. Tots 
ells integraran l’equip Terres 
de l’Ebre amb la voluntat de 
complir amb el repte esportiu, 
però també de donar visibili-
tat al nostre territori. 

MÉS 
NOTÍCIES

bitants del delta de l’Ebre i àm-
bits tan importants com l’afec-
tació en el cultiu de l’arròs, que 
es veuria reduït en unes 500 
hectàrees.
Així mateix, s’exposa la necessi-
tat d’abordar amb major detall 
les aportacions de sediments 
amb origen a les badies i a la de-
sembocadura, així com que el 
pla tinga en compte els avenços 
tecnològics que s’estan experi-
mentant actualment, com per 

exemple la possibilitat d’instal-
lar dics intel·ligents que per-
meten reduir les afectacions 
dels temporals de mar sobre 
la línia de costa. Finalment, 
les al·legacions fan constar la 
necessitat de contemplar un 
protocol de seguiment que 
permeta avaluar l’aplicació del 
pla i la valoració dels resultats 
intermedis. Aprovat, el docu-
ment ja s’ha remès al ministeri 
per a la Transició Ecològica.

La modificació 
pressupostària per al 

2021 de l’Ajuntament de 
Tortosa preveu la partida 
d’inversions “més gran” que 
ha tingut el consistori, amb 
9.638.450 euros.                  
L’alcaldessa Meritxell Roigé 
ha destacat que es prioritza 
l’atenció a les persones, amb 
un increment de la despesa 
social, així com la reactivació 
econòmica, la recuperació de 
patrimoni com la Muralla del 
Rastre o la Sinagoga jueva, 
i millores en la via pública. El 
govern municipal compta amb 
un romanent de 6,035 MEUR 
de l’exercici anterior i preveu 
reduir l’endeutament en 6,2 
MEUR. Roigé confia portar a 

aprovació del plenari la modi-
ficació pressupostària del 2021 
avui dijous matí.
Després de liquidar el pres-
supost del 2020 amb un ro-
manent de 6.035.000 euros, 
l’Ajuntament de Tortosa ha 
presentat una modificació per 
al 2021, “fórmula” que supleix 
un nou pressupost que no 
comptava amb el suport dels 
grups de l’oposició. El govern 
municipal, com va fer el 2020, 
ha planificat una modificació 
dels comptes de 2019 que pre-
veu una inversió “com mai s’ha 
portat a terme a Tortosa, per 
tal d’actuar a diferents àrees”. 
El romanent es podrà usar en 
aquest exercici per la suspen-
sió de les regnes fiscals.

La modificació pressupostària dedica un capítol 
especial a l’atenció a les persones, a la reactivació 

econòmica i una important actuació a la via pública

Retirada de cablejat aeri 
del Grup El Temple

La companyia Endesa ha fina-
litzat els treballs de reforma 
tecnològica de part de la xar-
xa de baixa tensió del Grup El 
Temple, a Tortosa, amb l’ob-
jectiu d’incrementar la segure-
tat de les infraestructures elèc-
triques de la capital del Baix 
Ebre. Així, els treballs, que su-
posen una inversió superior als 
28.000 euros, aportats per la 
companyia, i que han comptat 
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament i del veïnat, permetran 
no només millorar la qualitat i 
la continuïtat del servei, sinó 
també reduir de manera nota-

ble l’impacte visual de la xarxa 
als seus carrers, que quedarà 
molt més integrada en l’entorn 
urbà.

L’abadejo, protagonista del 
cicle Cada Mes Un Mos

El cicle Cada Mes Un Mos, in-
clòs dins l’eix del menjar de la 
Capital de la Cultura Catalana 
Tortosa 2021, té com a pro-
tagonista aquestes setmanes 
l’abadejo. Per aquest motiu, di-
ferents establiments de restau-
ració de Tortosa ofereixen des 
del 26 de març fins al 5 d’abril 

diversos plats que tenen l’aba-
dejo com a ingredient principal. 
La iniciativa, a càrrec del gre-
mi de restauradors Platigot, es 
pot consultar a la web de la 
Federació Tortosa Més https://
www.tor tosames .com/ca-
pital-de-la-cultura-catala-
na-2021
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‘LLEGIM 
AMPOSTA’
Amb motiu de la festivitat 
de Sant Jordi 2021, la regi-
doria de Cultura i Memòria 
Històrica de l’Ajuntament 
d’Amposta i la Biblioteca 
Comarcal Sebastià Juan Arbó 
han convocat el 5è con-
curs de fotografia “Llegim 
Amposta”, amb la finalitat 
de fomentar la creativitat 
plàstica i artística dins l’àm-
bit de la lectura.  El tema de 
les fotografies és “moments 
lectors a l’espai urbà de la 
ciutat d’Amposta i els seus 
equipaments públics”. El 
concurs s’inicia l’1 d’abril i 
finalitza el dia 12 del mateix 
mes. Els participants hauran 
de publicar una fotografia a 
Instragram o Facebook.

FÒRUM DEL 
TALENT 
La tercera i darrera sessió de 
l’edició d’enguany del Fòrum 
del Talent serà el dia 6 
d’abril (a les 18 h), al Centre 
d’Art Lo Pati (presencial). 
Aforament limitat segons 
la capacitat de l’espai i les 
normes Covid-19. Cal inscrip-
ció prèvia. Intervencions de 
l’il·lustrador Ignasi Blanch, 
la pintora Elisabeth Sabala, 
la periodista Alba Forés, els 
artistes Josep Piñol i Greta 
Díaz i la periodista Anna 
Zaera com a moderadora.

SEGURETAT 
CIUTADANA
Mossos d’Esquadra i la 
Policia Local d’Amposta 
han iniciat un operatiu per 
tal d’incrementar la segu-
retat entre els ciutadans, la 
percepció de seguretat, com-
batre l’incivisme i millorar la 
convivència veïnal.

SOC
L’oficina del SOC (Servei 
Públic d’Ocupació de Cata-
lunya) d’Amposta oferirà 
atenció i orientació laboral 
específica a persones trans. 

NOTÍCIES
BREUS

La regidoria de Cultura passa a denominar-se 
regidoria de Cultura i Memòria Històrica

La regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament d’Amposta 

passa a denominar-se 
regidoria de Cultura i 
Memòria Històrica.               
Amb aquest canvi de nom es 
vol posar de rellevància la 
importància que té la Memò-
ria Històrica en les polítiques 
municipals, segons comenta 
l’alcalde, Adam Tomàs. La re-
gidora de Cultura i Memòria 
Història, Inés Martí, explica 
que “és una reivindicació que 
es fa des de la Generalitat des 
de fa temps; i li donem respos-
ta perquè d’aquesta manera es 
posa en valor tota la tasca feta 
en aquest àmbit”. Així, la regi-
dora destaca la feina feta per 

enretirar tota la simbologia in-
closa dins el cens de Memorial 
Democràtic. 
Seguint amb el projecte iniciat 
l’any del 80è aniversari de la 
Batalla de l’Ebre, la regidoria 
de Cultura i Memòria Històrica 
prepara un calendari d’activi-
tats. Entre elles hi destaquen 
les rutes guiades, la urbana i la 
fluvial, pels espais de la Batalla 
de l’Ebre (26 de juny, 15 i 16 de 

setembre i 16 d’octubre).
Per una altra banda, amb l’ins-
titut Ramon Berenguer IV s’ha 
treballat, des del curs 2018-
2019, el projecte ’Portes de la 
memòria’, a través del qual els 
i les alumnes de batxillerat han 
recuperat la biografia dels 10 
deportats d’Amposta a camps 
de concentració nazi. Aquest 
projecte culminarà al juny 
amb una exposició sobre la 
vida d’aquestes 10 persones al 
Museu de les Terres de l’Ebre. 
En concret, serà el 4 de juny 
quan s’inaugurarà. 
Al setembre d’aquest any, es 
preveu al presentació del lli-
bre “La Guerra Civil a Amposta 
(1936-1939)”, per Andreu Ca-

nal, guanyador de la segona 
edició del Premi de Recerca 
Jordi Fontanet el 2019 A més 
a més, explica Martí, “també es 
preveu continuar amb les tas-
ques de senyalització d’espais 
de Memòria Històrica, gràcies 
al gran treball de recerca que 
hi ha al darrera”.

CONSELL COMARCAL
Les alcaldies del Montsià reclamen un millor 
servei de fibra òptica i de telefonia 
Manteniments oportuns 

de la xarxa elèctrica 
perquè la velocitat de la 
fibra sigui l’adequada i 
s’acabin els talls del servei 
telefònic i d’Internet, això és 
el que reclamen les alcaldies 
del Montsià en una carta 
de denúncia a diverses 
companyies de telefonia 
mòbil que presten el servei a 
la comarca.               
La Sénia i Ulldecona són les 
principals poblacions afecta-
des en les que el veïnat es que-
da sovint sense servei de tele-
fonia mòbil i Internet. Tal com 
s’apunta en la carta, tenint en 

compte la situació actual, cal 
que totes les persones usuàri-
es rebin el servei sense inter-
rupcions. “És essencial que el 
servei funcioni adequadament 
perquè totes les persones es 
puguin comunicar entre elles, 
puguin treballar, fer teletreball 
i estudiar a distància. Tampoc 
ens podem oblidar dels usu-
aris que es connecten per in-

formar-se o entretenir-se’. El 
contingut de la carta continua 
demanant solucions i compen-
sacions per a les persones que 
han estat afectades, “ja que, 
han hagut de pagar mensual-

ment per un servei nefast”. 
De moment, les alcaldies co-
marcals ja han començat a re-
unir-se amb algunes operado-
res del servei. 
(La imatge és d’arxiu)

L’ampostina Vera Fluixà, 
quarta a l’estatal de Balls Llatins
L’ampostina Vera Fluixà Ar-
ques, juntament amb la seva 
parella Pablo Muñoz de Va-
lència, van ser finalistes i 
van acabar 4rts al campionat 
d’Espanya (Spanish Open) 
celebrat a la Núcia. “Ha estat 
molt bon resultat ja que és 
una parella que porta menys 
de dos mesos ballant junts”. 

El ple del mes de març 
dona compte del canvi 

de nom

Les alcaldies ja han 
començat a reunir-se amb 

algunes operadores del 
servei
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BENIFALLET 
La Generalitat ha enllestit les 
obres de millora de l’accès a 
la via verda, des de la C-12, 
una acció reivindicada per 
l’Ajuntament. L’alcaldessa, 
Mercè Pedret, ha valorat l’ac-
tuació i ha tornat a demanar 
al Consell Comarcal la seva 
implicació i col.laboració amb 
l’Ajuntament per arranjar el 
camí fins a l’Estació. 

L’AMETLLA 
L’Ametlla de Mar inicia la 
Setmana Santa amb pre-
visions d’ocupació turística 
optimistes. Aquest dimarts, 
els hotels tenien reserves 
superiors al 80% pels dies 
festius de Setmana Santa. En 
el cas dels càmpings, tenen 
més d’un 70% dels bunga-
lous reservats. La regidora 
de Turisme, Maite Boquera, 
apunta que ‘és una època 
que els visitants acostumen a 
improvisar i no fer reserves‘ i 
diu que ‘la previsió d’ocupa-
ció és alta, esperem superar 
al 90 %’. 
(La Cala Ràdio)

PAÜLS 
Els Bombers van rescatar 
divendres passat al migdia 
una excursionista a la mun-
tanya de Sant Roc de Paüls. 
Es va activar l’helicòpter 
amb la unitat sanitaritzada 
dels GRAE i dos dotacions 
de bombers per rescatar-la. 
L’exursionista es trobava de-
sorientada i ferida al turmell, 
fou traslladada a l’Hospital 
Verge de la Cinta de Tortosa 
amb l’helicòpter.

CONSELL 
COMARCAL 
El Consell Comarcal del Baix 
Ebre ha elaborat un mapa 
turístic de rutes en moto 
des de les Terres de l’Ebre, 
concretament vuit itinera-
ris d’una mitjana de 200 
quilòmetres que recorren les 
Terres de l’Ebre, el Priorat, el 
Baix Camp, el Matarranya, els 
Ports i el Baix Aragó.

MÉS 
NOTÍCIES

Obre l’àrea d’autocaravanes de Camarles
Aquest dimarts s’ha obert al 
públic la nova àrea d’autoca-
ravanes de Camarles, situada 
just al costat de la Torre.
Durant les darreres setmanes 
l’Ajuntament de Camarles ha 
realitzat els últims detalls de 
condicionament, senyalitza-
ció i millora de la zona per a 
l’accés dels autocaravanistes.
L’àrea d’autocaravanes ca-
marlenca té capacitat per 

aproximadament vint-i-cinc 
vehicles d’aquestes caracte-
rístiques i compta amb servei 
d’aigua potable, punts d’abo-
cament d’aigües grises i ne-
gres, enllumenat i wifi. I estarà 
oberta 365 dies de l’any.

L’AMETLLA DE MAR

TAULA DE CONSENS
Proposen combinar moviments de sorres i 
arribada de sediments per preservar el delta
La Taula de Consens pel 

delta de l’Ebre defensa 
davant el govern espanyol 
la necessitat de combinar la 
gestió de les sorres litorals 
i l’arribada de sediments 
fluvials com a estratègies 
complementàries per a 
preservar l’espai.               
Les al·legacions presenta-
des per l’entitat que integra 
les comunitats de regants i 
ajuntaments deltaics al Pla 
de Protecció estatal de l’es-
pai introdueixen també un 
concepte nou: la necessitat 
d’un cabal sedimentari mínim 
per a l’Ebre que, implementat 
progressivament, permeti ga-

rantir l’equilibri de les aporta-
cions que necessita per sub-
sistir el Delta en l’horitzó de 
2050. La Taula alerta de que el 
document no aborda el pro-
blema de la inundació mari-
na i la subsidència. Rebutgen 
també les zones d’acomoda-
ció litorals.

Les al·legacions al pla 
estatal de protecció 
de l’espai plantegen 

establir un cabal 
sedimentari per al riu

Un detingut per robatori a Les Tres Cales
La matinada d’aquest 

dimarts, els Mossos, 
amb el suport de la Policia 
Local de l’Ametlla de Mar, 
van detenir un individu que 
hauria intentat un robatori 
en un habitatge del carrer 
Joan d’Almenara de la 
Urbanització Les Tres Cales.                   
La Policia Local va rebre l’avís 
i va activar als Mossos. L’ac-
ció va ser perpetrada per dos 
homes, un dels quals no ha 
estat localitzat. Un dels habi-
tants de la casa va ser agredit 
en sorprendre els intrusos a 
dins de casa. La detenció s’ha 
realitzat producte de la re-

cerca que van fer els cossos 
policials, després que els dos 
homes van fugir pel jardí. 
D’altra banda, els Mossos van 
detenir el passat dimecres tres 
homes com a presumptes au-
tors d’un delicte contra la sa-
lut pública. Una dotació poli-
cial circulava amb un vehicle 
de paisà per l’AP-7 quan un 
vehicle els va avançar a gran 
velocitat. El van poder aturar a 
la sortida de l’Ametlla. En es-
corcollar-los els hi van trobar 
7.910 euros i un quilo d’haixix 
en 160 embolcalls amagats a 
l’interior de la porta del male-
ter, i van quedar detinguts. 

Està situada just al 
costat de la Torre



7publicitat DIARI MÉS EBRE • dijous 1 d’abril / 2021



8 DIARI MÉS EBRE • dijous 1 d’abril / 2021

baix ebre

baix ebre

BENIFALLET
L’interès per fer activitats 
a l’aire lliure arran de la 
pandèmia omple les rutes 
cicloturístiques de les Terres 
de l’Ebre. Les empreses de 
lloguer de bicis que donen 
servei a la via verda de 
l’antiga línia de la Val de 
Zafán treballen sense parar. 
La pandèmia ha incrementat 
l’interès per fer activitats a 
l’aire lliure i sortir a pedalar 
és la principal preferència.

D’altra banda, l’Ajuntament 
informa que s’ha obert al 
públic el Punt d’Informació 
Turística. Està ubicat de nou 
a l’antiga oficina, a l’entrada 
nord del poble, avinguda 
Lluís Companys. Estarà obert 
durant tota la Setmana Santa 
i després tots els caps de 
setmana. L’horari d’atenció al 
públic és de 10 a 13.30 hores i 
de 16 a 18 hores. Cal recordar 
que al Punt d’Informació es 
venen les entrades per viatjar 
amb el Llagut, que ja torna a 
navegar. Les Coves Mera-
velles cal informar que del 
Divendres Sant al Dilluns de 
Pasqua no tancaran a migdia. 
A partir de la Setmana Santa 
estaran obertes de dimecres 
a diumenge.

L’AMPOLLA 
La regidoria de Turisme de 
l’Ajuntament de l’Ampolla ha 
renovat el material promoci-
onal del municipi amb l’objec-
tiu d’actualitzar la informació 
sobre la població i els seus 
atractius turístics i oferir una 
estètica fresca i dinàmica. 
La regidoria ha editat els 
llibrets informatius en cinc 
idiomes diferents: català, 
castellà, anglès, francès i 
alemany. 
Entre la informació que es 
recull destaca la relacionada 
amb el patrimoni natural 
i cultural de l’Ampolla, un 
mapa del litoral amb la 
ubicació i les característi-
ques de les diferents cales i 
platges i una guia de serveis 
amb l’oferta de restauració i 
allotjaments de la població.

MÉS 
NOTÍCIES

CONSELL COMARCAL
En funcionament una estació de 
recàrrega de vehicles elèctrics a Xerta

L’Ametlla estudia com modificar el POUM per 
ordenar i regular la implantació energètica

L’Ajuntament de l’Ametlla de 
Mar ha encarregat l’estudi per 
fer una modificació puntual del 
POUM que permeti ordenar i 
regular la implantació d’instal-
lacions energètiques al terme 
municipal. El consistori vol 
que el plantejament urbanístic 
permeti “restringir i blindar” els 
terrenys de més valor agrícola 
i les zones habitades d’aquesta 
activitat. A l’Ajuntament també 
preocupa que el terme quedi 
trinxat per línies d’alta tensió 
si no s’unifica la xarxa d’eva-

cuació de “l’allau” de projectes 
de renovables que es plan-
tegen a les Terres de l’Ebre. 
L’alcalde Jordi Gaseni lamenta 
que aquesta ordenació no es 
plantegi des d’administracions 

El Consell Comarcal del 
Baix Ebre ha instal·lat 

una estació de recàrrega de 
vehicles elèctrics gratuïta a 
Xerta, a la vora de l’estació 
de la Via Verda.               
Es tracta d’una estació de re-
càrrega semiràpida, que per-
met carregar dos vehicles 
elèctrics simultàniament en un 
temps comprès entre dues i 
quatre hores. En aquesta esta-
ció poden accedir-hi vehicles 
elèctrics de qualsevol marca i 
tipologia, siguen cotxes, fur-
gonetes, motocicletes o bici-
cletes. El president del Consell 
Comarcal del Baix Ebre, Xavier 

Faura i l’alcalde de Xerta i con-
seller comarcal de Gestió Am-
biental, Roger Avinyó, han pre-
sentat la nova infraestructura.

L’Ajuntament busca 
eines “per fer lògica” la 
contribució de poble a 
les renovables i evitar 

una massificació

“Campredó, el vers és el nostre univers”
Campredó va celebrar d’una 
manera esplèndida el Dia 
Internacional de la Poesia 
el passat 21 de març. Des de 
la Regidorida de Cultura  es 
va idear una jornada poètica 
per a tots els públics.
Al matí, a la plaça Mn. To-
màs Cardona, els més me-
nuts varen poder gaudir 
d’un taller artístic-poètic 
de la pintora jesusenca Es-
ter Besolí, amb la qual van 
celebrar l’arribada de la pri-
mavera. Posteriorment, el 
pallasso Muniatto Xou va 
portar a terme una sessió 

lúdico-poètica molt diverti-
da que va comptar amb una 
gran assistència de públics, 
molt especialment de xiquets 
i xiquetes.
A la tarda, fou el torn de 
l’homenatge a Gerard Ver-
gés (Tortosa 1931-2014), el 
gran poeta tortosí que hauria 
complert 90 anys el passat 7 
de març. 
Per a l’efemèride es va con-
vidar la reusenca Coia Valls 
(a la foto) per interpretar El 
Jardí de les delícies, el dar-
rer dels poemaris de la pro-
ducció vergessiana. Va ser un 

acte molt emotiu, durant el 
qual el públic assistent va po-
der gaudir de la gran qualitat 
interpretativa de la coneguda 
actriu i novel·lista, una de les 
veus més potents de la litera-

tura catalana actual. 
“Campredó, el vers és el 
nostre univers”, va poder 
gaudir d’una jornada poèti-
ca de notable nivell i inte-
rès.

El president del 
Consell Comarcal, 

Xavier Faura i l’alcalde 
de Xerta i conseller 

de Gestió Ambiental, 
Roger Avinyó, han 
presentat  la nova 

infraestructura

superiors, generant despesa 
als ajuntaments. “Entenem 
que no podem posar un parc 
solar extensiu on hi ha habitat-
ges, en zones humanitzades, o 

carregar-nos oliveres de 250 i 
300 anys que tenim aquí per 
una màquina que té una vida 
útil 25 anys”, ha denunciat l’al-
calde.
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La base Nàutica ha d’acollir 
els serveis de l’Escola de vela 
i de les activitats nàutiques 
(paddle surf, kitesurf, wind-
surf, caiac...). Amb col·labo-
ració amb l’Ajuntament de la 
Ràpita es farà una activitat 
formativa de vela curricular 
per a tots els alumnes de 
centres docents del municipi, 
aquesta és una línia estratè-
gica que també s’alinea amb 
el nou Pla de ports, a punt de 
la seva aprovació definitiva, 
per promoure la nàutica de 
base a les escoles i els centres 
nàutics. El director general de 
Ports de la Generalitat, Joan 
Pere Gómez i Comes,  ha ce-
lebrat la licitació del projecte 
i ha dit: “invertirem 935.000 
euros per construir un centre 
de referència  al port de la 
Ràpita que  promogui el 
territori i Catalunya arreu del 
món, que  ajudi a desestacio-
nalitzar l’activitat nàutica i a 
fomentar la nàutica de base. 
La bona col·laboració que hi 
ha entre les dues administra-
cions ha estat clau per portar 
endavant un projecte que  
ha convertir el nou centre 
d’activitat nàutica en un nou 
pol d’activitat econòmica per 
al municipi i el conjunt de les 
Terres de l’Ebre”. L’alcalde de 
la Ràpita, Josep Caparrós: “la 
Badia dels Alfacs és el marc 
incomparable i immillorable 
per a la pràctica d’esports 
nàutics, i és per això que la 
col·laboració entre Ports i 
l’Ajuntament farà realitat el 
projecte necessari per acabar 
convertint la Ràpita, la Badia 
dels Alfacs i les Terres de 
l’Ebre en el referent nacional 
en esports nàutics”. Caparrós 
ha afegit: “Molt satisfet del 
projecte que impulsa Ports de 
la Generalitat i convençut que 
serà un projecte de desen-
volupament estratègic per al 
nostre municipi i per al nostre 
territori”. 
L’estructura de l’edifici estarà 
formada per una planta baixa 
i una planta pis i  serà autosu-
ficient energèticament.

REFERENT 
NACIONAL 
EN ESPORTS 
NÀUTICS

montsià

L’Escola Carles III i l’INS Els Alfacs reben
el distintiu ‘Camí al Violeta’

L’Associació Forgender Seal i 
La Plataforma Unitària Contra 
les Violències de Gènere 
atorguen a l’Escola Carles III 
i a l’INS Els Alfacs el distintiu 
‘Camí al Violeta’, amb 
validesa fins al març de 2023. 
El distintiu reconeix i motiva 
els esforços de la direcció i 

l’equip docent en la igualtat 
de tracte i oportunitats, tant 
en la gestió del centre com 
en la capacitat de fer créixer 
l’apoderament de l’alumnat. 
El distintiu ‘Camí al Violeta’ 
es lliura com a resultat de 
l’avaluació de l’Índex de qualitat 
social, gènere i diversitat de 

l’àmbit educatiu, el qual es 
defineix com un instrument 
de transformació social per 
avançar cap a la igualtat de 
tracte i oportunitats mitjançant 
el compromís de la direcció i 
l’equip del centre
A més, l’índex pretén reduir les 
desigualtats socials i de gènere. 

El Ple de l’Ajuntament de la Ràpita rebutja el 
‘Plan para la Protección del Delta’ 

L’Ajuntament de la Ràpita ha 
aprovat, en el plenari del mes 
de març, rebutjar el Plan para 
la Protección del Delta de 
l’Ebre. La proposta conjunta 
d’ERC, JxCAT i mR manifes-
ta el rebuig al pla que ha ela-
borat el Ministeri de Transició 
Ecològica i Repte Demogrà-
fic perquè va en contra de la 
problemàtica del territori i no 
prioritza la protecció del Delta. 
Amb la moció, aprovada pels 
vots a favor d’ERC, JxCAT i mR 
i l’abstenció del PSC, el plenari 
mostra el seu desacord perquè 
les actuacions que planteja 
afecten greument la Ràpita, 
ja que estableix el retrocés de 
200 metres de la línia de deli-

mitació de domini públic ma-
rítim terrestre, anul·lant el camí 
de guarda. 
D’altra banda, la regidora del 
grup mR, Francina Molina, 
ha anunciat que abandona-
rà el grup mR i passarà a ser 
membre no adscrita. Molina 
ha explicat que “quan es tre-
balla amb un grup de persones 
s’ha de treballar a gust, amb 
ganes i amb la llibertat de po-
der aportar opinions sense que 
ningú et jutgi i et qüestioni la 
feina feta”. A més, el plenari ha 
aprovat la moció d’ERC en re-
coneixement dels drets de les 
persones trans i suport a una 
Llei trans estatal amb els vots 
a favor d’ERC, JxCAT i mR, i 

l’abstenció del PSC; i ha rebut-
jat la moció del PSC sobre la 
construcció d’un nou hospital, 

amb els vots a favor del PSC i 
mR, i els vots en contra d’ERC 
i JxCAT.

Ports licita el projecte constructiu d’una base 
nàutica al port rapitenc

El port de la Ràpita està 
ubicat dins de la badia 

dels Alfacs, un entorn 
natural que permet gaudir 
de condicions òptimes de 
recer que juntament amb 
una climatologia favorable 
permet desenvolupar 
activitats relacionades als 
esports nàutics tot l’any.                
Aquest port acull 1.825 amar-
radors esportius que el po-
sicionen com a líder en acti-
vitat nàutica a la demarcació 
de Tarragona. Aquests atributs 
han estat el marc idoni per de-
cidir fer un base nàutica que ha 
de ser un centre de referència 
de serveis nàutics d’oci, esport 

i competició a la badia dels Al-
facs, que promocionarà el port, 
la ciutat i les Terres de l’Ebre a 
escala internacional. Ports ha 
licitat el projecte construc-
tiu de l’edifici que acollirà la 
base nàutica per pressupost 
de 935.000 euros i un termini 
d’execució de nou mesos.

Es potenciarà l’activitat 
nàutica per promoure 

les Terres de l’Ebre
i Catalunya arreu

del món

LA RÀPITA
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BANC DE TERRES 
El Consorci de Polítiques 
Ambientals de les Terres de 
l’Ebre (COPATE) està impul-
sant un projecte de banc de 
terres a nivell territorial, el 
primer d’àmbit supracomar-
cal, i l’Ajuntament d’Ullde-
cona ha mostrat ja el seu 
interés en pendre-hi part.  La 
darrera reunió va tenir lloc en 
el marc del Consell d’Alcaldes/
ses del Montsià, durant el 
qual el tècnic responsable per 
part del COPATE, Marc Poy, 
va explicar la inmediata posa-
da en marxa del projecte i les 
diferents vies de col·laboració 
per part dels ajuntaments.

ULLDECONA

11 I 18 D’ABRIL 
El Patronat de la Passió d’Ull-
decona ha reescrit el guió de 
l’obra a partir de tres textos 
que s’han interpretat durant 
les 65 temporades, de l’any 
1955 al 2019. La pandèmia 
va obligar a suspendre l’obra 
l’any passat quan ja estava a 
punt per iniciar les represen-
tacions. La readaptació es va 
dur a terme entre l’estiu pas-
sat i el gener d’enguany. Tot 
i això encara s’han fet retocs 
durant els assaigs que van 
començar fa dues setmanes. 
Es preveuen dues interpreta-
cions per als diumenges 11 i 18 
d’abril (17 h)/Joaquin Buj (Diari 
de Tarragona).

LA PASSIÓ

L’Ajuntament aprova el pressupost per al 2021 
amb els vots favorables d’ERC, Junts i el PSC
L‘Ajuntament d’Alcanar va 
aprvar la setmana pasada, du-
rant un ple extraordinari tele-
màtic, el pressupost munici-
pal per al 2021. Els comptes 
van aconseguir 10 vots a fa-
vor -8 d’ERC, 1 de Junts  i 1 
del PSC-; 2 vots en contra de 
la CUP i 1 abstenció de Des-
perta’t. El pressupost ascen-
deix a 11.339.900,65 euros, el 
qual suposa un increment de 
428.948,67 euros respecte a 
l’exercici anterior, un 3,39 % 
més. L’alcalde, Joan Roig, ha 
qualificat els pressupostos 
“de rigorosos i realistes da-
vant el moment extraordinari 
que estem vivint a causa de 
la pandèmia”. I recorda que 
s’han plantejat amb un doble 
objectiu: “avançar amb el pla 
de govern i donar resposta a 
les situacions derivades de la 
covid-19”.
La partida més important 

del pressupost correspon a 
despeses de personal amb 
4.134.736,33 euros i a despe-
ses corrents en béns i serveis 
amb 3.497.736,68 euros.
Pel que fa a inversions, la xifra 
és de 2.879.748,67 euros, en 
la qual s’hi inclouen les obres 
del nou Auditori Municipal 
amb 1,4 milions d’euros i les 
obres de reparació de camins 
afectats pels aiguats de 2018 
que sumen gairebé 775.000 
euros. Els comptes preveuen 
un nivell d’endeutament del 
29.32%, molt inferior al límit 
de deute.
D’altra banda, també s’han 
previst 235.000 euros per a 
finançar la primera part de la 
urbanització de l’àmbit dels 
Codonyers. Així mateix, s’han 
inclòs partides importants, de 
15.000 i 20.000 euros respec-
tivament, per a la transforma-
ció digital dels centres edu-

SANTA BÀRBARA
S’instal·len dos 
minideixalleries

A Santa Bàrbara, ja s’han ins-
tal·lat dues minideixalleries per 
a objectes de petit format que 
són els que més contaminen. 
Aquests nous equipaments es-

tan arribant a més poblacions 
de les Terres de l’Ebre per la 
seva practicitat i perquè la ciu-
tadania tingui encara més cura 
del seu entorn. (La Plana Ràdio)

SANT JAUME
‘SOS Delta de l’Ebre’

Des de dilluns, els veïns i veïnes 
de Sant Jaume i de Deltebre ja 
poden contemplar “SOS Del-
ta de l’Ebre”, l’exposició a l’aire 
lliure de la santjaumera, Nati 
Casanova, que s’ha ubicat a la 
rotonda del pont Lo Passador, a 
Sant Jaume i a la rotonda de la 
Plaça de la República, a Delte-
bre. Davant la preocupació pels 
efectes del canvi climàtic i altres 
impactes humans, l’artista de 
Sant Jaume, una enamorada de 
la seva terra, ha fet aquesta obra 
amb la finalitat de conscienciar 
a la ciutadania de la necessitat 
de tenir cura i salvar el Delta. 

Des de l’Ajuntament de Sant 
Jaume: “moltes gràcies, Nati, 
per aquesta iniciativa i per posar 
en valor el nostre estimat Delta, 
sobretot ara”.
D’altra banda, diumenge, la So-
cietat de Caçadors Illa de Buda, 
amb la col.laboració de l’Ajun-
tament, ha realitzat la neteja 
de les zones de caça i el litoral 
interior de la llacuna de Buda. 
“Una vegada més, la tasca del 
col·lectiu dels caçadors de Sant 
Jaume és imprescindible per a 
la conservació tant de l’ecosis-
tema deltaic com de la consci-
enciació de la cura de la natura”.

catius i per a l’equipament de 
formació i dinamització pro-
fessional. 
En l’àmbit social, es mantenen 
totes les polítiques de suport a 
les persones i al teixit produc-
tiu, ampliant la dotació econò-
mica d’algunes d’elles.

ALCANAR

CONSOLIDACIÓ 
MURALLA 
MEDIEVAL 
S’han iniciat els treballs per 
a la realització del projecte 
executiu de consolidació de la 
muralla medieval i també per 
la creació d’un mirador sobre 
la vall del Sénia. En les obres, 
s’uniran peatonalment els 
carrers Major i Galileu. 
L’actuació té un pressupost 
de 83.272,30 Euros (IVA 
inclòs) i està subvencionada 
en un 70% pel programa 
LEADER.

LA SÉNIA

El pressupost 
ascendeixen a 

11.339.900,65 euros, un 
3,39 % més que el de 

l’any passat
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GANDESA

Naturgy i Carreteres han 
demanat a l’Ajuntament de 
Gandesa una modificació del 
tram urbà que enllaça l’N-420 
amb la carretera TV-7231 cap 
a Vilalba dels Arcs. La com-
panyia elèctrica ha d’instal-
lar aerogeneradors de 200 
metres, molt més grans que 
els previstos als projectes li-
citats fa més d’una dècada, i 
demana modificar trams del 
recorregut entre el port de 
Tarragona i els llocs d’ubi-
cació dels parcs eòlics Bar-
rancs, Punta Redona i Tres 
Termes, al nord de la Terra 
Alta. A Gandesa demanen 
rebaixar la plaça Francesc 
Serres i escapçar el pàrquing 
del pavelló per endolcir el 
gir dels camions en aquesta 
rotonda, però l’Ajuntament 
s’hi oposa, ho considera una 
“salvatjada” i es nega “a ser 
partícip d’atemptats al patri-

moni i al paisatge”. La petició 
s’ha fet de “manera informal”, 
a través de correu electrònic 
i amb una reunió presencial 
a l’Ajuntament de Gandesa. 
Naturgy demana modificar 
la plaça Francesc Serres, que 
suposaria desmuntar la Creu 
de Terme que la presideix 
(coneguda com la Creu Co-
berta), rebaixar la rotonda de 
la plaça a nivell zero per evi-
tar els desnivells als vehicles 
de gran tonatge, i escapçar 
una part de l’actual pàrquing 
del pavelló municipal per fa-
cilitar el gir dels camions a la 
rotonda. 
“Volen deixar-ho així per si es 
necessita en un futur i tornar 
a construir la Creu Coberta. 
Aquesta salvatjada no la ve-
iem de cap de les maneres, 
no l’hem autoritzat”, ha ex-
plicat l’alcalde de Gandesa 
Carles Luz.

L’Ajuntament considera la proposta “una 
salvatjada” i es nega “a ser partícip d’atemptats 

al patrimoni i al paisatge”

ribera/terra alta

EL CONSELL 
COMARCAL 
PRESENTA UN 
NOU WEB: ‘FET A 
LA TERRA ALTA’ 
El Consell Comarcal va fer 
ahir la presentació de la 
pàgina web ‘Fet a la Terra 
Alta’, que servirà per pro-
moure i donar a conèixer el 
producte local que s’elabora 
a la comarca.En l’acte de 
presentació van intervenir 
a la roda de premsa Neus 
Sanromà, presidenta del 
Consell Comarcal de la Terra 
Alta; Xavier Galcerà, conse-
ller comarcal d’Agricultura; 
i Asun Anguera, consellera 
comarcal de Turisme. 

TERRA ALTA

CLUB NÀUTIC FLIX 
ES PROCLAMA 
CAMPIÓ DE 
CATALUNYA  
El diumenge va tenir lloc, al 
Canal Olímpic de Castelldefe-
ls, el Campionat de Catalunya 
de Batel. Els set equips del 
Club Nàutic Flix participants, 
van aconseguir molt bones 
posicions, sobretot, l’equip 
sènior masculí que es va 
proclamar campió en la seva 
categoria. També cal destacar 
la tercera posició aconseguida 
per l’equip veterà format per 
remadors i remadores.

FLIX

INCENDI 
Els Bombers van controlar 
l’incendi de vegetació que 
es va produir a la zona del 
Mas del Moro de Miravet. 
Després d’estabilitzar els dos 
flancs amb eines manuals i 
tancar el perímetre amb les 
línies d’aigua, els Bombers 
van tancar-lo definitivament 
a tres quarts de set de la 
tarda de dilluns. El foc va 
afectar unes 2,6 hectàrees, 
aproximadament.

MIRAVET

MÓRA D’EBRE
Carrer que recorda a
Àngel Mola i Navarro

L’Ajuntament ha informat de 
la inauguració del nou car-
rer d’Àngel Mola i Navarro, 
amb companyia de la família, 
membres del Consistori i l’em-
presari local promotor de la 
urbanització del carrer, Albert 
Galindo.
El consistori ha volgut 
d’aquesta manera rendir tri-

but al morenc Àngel Mola, per 
la seva dedicació i participació 
en diverses associacions i ini-
ciatives del municipi, sempre 
de manera desinteressada. Fou 
membre del Patronat de Sant 
Jeroni, d’Amics del Castell i un 
dels constructors de l’Estel de 
la Picossa, entre moltes altres 
iniciatives.

ASCÓ
Instal·lació fotovoltaica 

d’autoconsum

Des de fa un parell de setma-
nes, el Casal Municipal ja es 
produeix la seva energia. Amb 
la voluntat de fer l’edifici més 
eficient i reduir l’emissió dels 
gasos hivernacle de la seva 
utilització, s’han instal·lat 120 
planells solars a la coberta 
que produiran 50 MWh anu-
als d’energia. La inversió de 
45.000€ (IVA inclòs) s’amor-
titzarà en 8 anys i suposarà 
un estalvi de 6.000€ anuals de 
l’equipament.
Altres accions que s’han portat 
a terme amb anterioritat al Ca-

sal han estat: substitució il·lu-
minació interior per Tipus LED, 
substitució de les màquines de 
fred i calor i sectorització del 
sistema de climatització.
Amb tot això, es pretén passar 
de la certificació energètica F 
(2014) a D, fita ambiciosa tenint 
en compte la tipologia, disseny 
i any de construcció de l’edifici.

Estalvi 
de 6000 euros anuals 

de l’equipament

Rebuig per modificar la plaça Francesc Serres 
perquè passin grans aerogeneradors cap a Vilalba
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DELTEBRE: 
AL·LEGACIONS 
Deltebre s’ha mobilitzat per 
aconseguir el màxim nom-
bre d’al·legacions al Plan de 
protección del Delta. L’alcalde 
ha volgut agrair la implica-
ció de totes les persones, 
col·laboradores i col·laboradors, 
i entitats i associacions que 
estan treballant per assolir un 
gran nombre d’al·legacions. 
La setmana vinent es donarà 
a conèixer el número total 
d’al·legacions recollides.

D’altra banda, les últimes set-
manes s’han iniciat a Deltebre 
els processos de participació 
ciutadana en set carrers per 
tal que el veïnat  pugui escollir 
si volen urbanitzar el seu car-
rer i, si és així, quin és el tipus 
de projecte. En el plenari d’ahir 
s’havia de debatre l’aprovació 
de contribucions especials per 
a la urbanització dels carrers 
Sant Francesc i Guifré el Pilós. 
En els dos casos, els veïns i ve-
ïnes han votat favorablement 
a la seva urbanització. L’opció 
finalment escollida pels veïns i 
veïnes comporta que l’Ajun-
tament e es farà càrrec d’un 
80% del cost de l’obra i els 
propietaris i propietàries es 
faran càrrec del 20% restant.

CONSELL 
COMARCAL DEL 
BAIX EBRE 
L’alumnat dels centres uni-
versitaris amb seu a Tortosa 
ho té difícil per traslladar-se 
amb transport públic. Així ho 
constata un informe elaborat 
per l’àrea d’Ensenyament 
del Consell, que conclou que 
actualment l’alumnat proce-
dent dels municipis d’Alfara, 
l’Ametlla, l’Ampolla, el Perelló 
i Tivenys no disposen de 
transport públic per garantir la 
seua arribada a les 8 del matí 
al centre universitari. Tampoc 
disposen d’oferta de transport 
públic més enllà de les 7 de 
la tarda els estudiants que 
opten pel torn de tarda i són 
procedents d’Aldover, Alfara, 
Benifallet, Paüls, el Perelló, 
Tivenys i Xerta.

MÉS 
NOTÍCIES

COPATE
Rebuig al Pla de Protecció del

Delta de l’Ebre de l’Estat

El Consorci de Polítiques Am-
bientals de les Terres de l’Ebre 
(COPATE) rebutja el Pla de 
Protecció del Delta de l’Ebre 
elaborat pel Ministeri per a la 
Transició Ecològica i Repte 
Demogràfic perquè no resol 
la problemàtica d’aquest es-
pai natural. I, en aquest sentit, 
el COPATE va acordar en l’úl-
tima reunió de la comissió de 
govern la presentació d’apor-
tacions al document de l’Estat, 
que és en període de consulta 
pública fins al 5 d’abril.

“Com a consorci ambiental do-
nem molt valor a la preservació 
d’un dels ecosistemes ambien-
tals més fràgils del sud d’Euro-
pa i estem compromesos en les 
accions i iniciatives dels muni-
cipis i la Taula de Consens pel 
Delta amb relació al present i 
futur del territori”, ha manifes-
tat el president del COPATE, 
Joan Alginet. Així, el COPATE 
farà arribar al Ministeri per a la 
Transició Ecològica les al·lega-
cions elaborades per la Taula 
de Consens pel Delta.

DELTEBRE
“Modificar el Pla per evitar la 
greu afectació que suposa”

La sessió plenària del mes 
d’abril de l’Ajuntament de Del-
tebre, va estar marcada pel 
debat de les al·legacions que 
l’Ajuntament presentarà al Mi-
nisteri de Transició Ecològica i 
Repte Demogràfic per mostrar 
el rebuig de la institució al Plan 
para la Protección del Delta 
del Ebro. 
Recordem que, entre d’altres, 
aquest document proposa la 
incorporació al dominí pú-
blic de 3.552.542m2, amb un 

retrocés implícit de la línia 
de costa, fet que afectaria un 
total de 422 propietats, entre 
les quals, terrenys agrícoles, 
sòl potencialment turístic i 97 
cases del nucli urbà de Riumar 
que s’elevarien fins a 137 si te-
nim en compte les construcci-
ons en zona rústica.
En aquest sentit, les al·legaci-
ons que presentarà l’Ajunta-
ment de Deltebre sol·liciten al
Govern de l’Estat espanyol la 
modificació del Plan.

BAIX EBRE
El ple del Consell Comarcal 

aprova les al·legacions al Pla
El ple del Consell Comarcal 
del Baix Ebre va aprovar, amb 
el vot favorable de tots els 
grups i l’abstenció de Movem 
Terres de l’Ebre, la presen-
tació d’al·legacions al Pla de 
Protecció del Delta de l’Ebre. 
Unes al·legacions amb què el 
Consell Comarcal aporta fo-
naments tècnics, legals, am-
bientals i territorials per tal 
que el Pla de Protecció del 
Delta es converteixi en un ins-
trument clau per abordar els 
reptes de la gestió integrada 
del litoral i del riu amb l’ob-
jectiu de preservar els valors 
ambientals i el desenvolupa-
ment sostenible del territori. 
Es tracta d’un document que 
recull les propostes pactades 
entre la Generalitat i la Taula 
de Consens pel Delta. També 
es reclama a l’Estat la redac-
ció urgent d’un pla de gestió 
de sediments fluvials dels em-
bassaments de Mequinensa, 

Riba-roja d’Ebre i Flix.
D’altra banda, en el ple es va 
informar de la renúncia al 
càrrec del vicepresident, Jor-
di Jordan (Movem Terres de 
l’Ebre), que deixa el Consell 
després d’haver estat elegit di-
putat. Serà substituït per Fran-
cesc Vallespí. També en aquest 
plenari es va aprovar el nome-
nament de Ramon Martínez 
com a representant del PSC al 
consell d’administració de la 
societat Baix Ebre Innova, en
substitució d’Enric Roig. 

ROQUETES/L’AMPOLLA
4 detinguts per tenir 

plantacions de marihuana
Mossos d’Esquadra conjunta-
ment amb agents de la Policia 
Local de l’Ampolla van detenir 
el passat divendres tres homes, 
de 24, 32 i 42 anys, el primer 
de nacionalitat irlandesa i els 
altres dos de nacionalitat bri-
tànica, tots tres amb domicili 
desconegut, com a presump-
tes autors d’un delicte contra 
la salut pública en la vessant 
del tràfic de drogues.
Divendres al migdia, agents de 
la Unitat Regional de Policia 
Administrativa de la Regió Po-
licial Terres de l’Ebre van anar 
juntament amb agents de la 
Policia Local de l’Ampolla a fer 
una inspecció a una finca que 
s’anunciava a diversos portals 
web com a lloguer vacacional.
Allà els agents van localitzar 
3 homes i mentre feien com-
provacions van notar una forta 
olor a marihuanaí. En total, els 
agents van intervenir prop de 
170 plantes amb un pes de 140 

quilograms. 
Només dos dies després, els 
mossos van desmantellar una 
altra plantació de marihuana 
interior ubicada en una finca 
de Raval de Crist a Roquetes.
Gràcies a la informació d’un 
policia local fora de servei, 
els mossos van localitzar la 
finca on hi havia una casa i 
un magatzem. Van trobar que 
l’immoble disposava d’una 
instal·lació elèctrica connec-
tada irregularment a la xarxa. 
El propietari que va accedir 
voluntàriament a obrir el ma-
gatzem. Allà, els agents van lo-
calitzar una plantació amb un 
gran sistema de ventilació, es-
pais aïllats, bàscules de preci-
sió i 180 plantes de marihuana.
Per tot plegat, els mossos van 
detenir l’home, de 39 anys, 
nacionalitat espanyola i veí de 
Tortosa per un delicte de tràfic 
de drogues i un de defraudació 
de fluid elèctric.
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PLENARI 
Durant la sessió plenària, de 
dimarts, també s’ha apro-
vat una moció, presentada 
pel grup municipal d’ERC 
i amb el vots a favor de 
l’equip de govern i els vots 
en contra del grup munici-
pal de Junts, en favor de la 
dignitat democràtica i contra 
la banalització del nazisme. 
“El text denuncia l’ús banal i 
sense venir a compte ni jus-
tificació de la paraula ‘nazi’ 
o afirmacions similars, com 
una manera normalitzada de 
dur a terme la crítica política 
o per pressionar o pretendre 
incidir en les institucions, 
com s’ha pogut veure de 
manera recent a les xarxes 
socials per part d’una entitat 
que, fins ara, havia defen-
sat legítimament les seves 
discrepàncies”.

EL PERELLÓ

ELECCIONS 
AGRÀRIES 
Unió de Pagesos (UP) va 
guanyar les Eleccions Agrà-
ries 2021 amb un total de 
4.063 vots, que representen 
un 55,04%. En segon lloc 
ha quedat JARC amb 2.226 
vots (30,15%), seguits dels 
altres dos sindicats que no 
obtenen representació als 
òrgans de l’Administració, 
Asaja amb 821 vots (11,12%) 
i UPA amb 190 vots (2,57%). 

UNIÓ PAGESOS

ERC: 240 
AL.LEGACIONS 
El grup municipal d’ERC 
Deltebre ha lliurat aquesta 
setmana al registre munici-
pal les al·legacions que han 
recollit durant quasi tres 
setmanes al “Plan de Pro-
tección del Delta del Ebro” 
que està en fase d’exposició 
pública. Els republicans han 
lliurat més de 240 al·lega-
cions a la proposta de pla 
que  ha elaborat el Ministeri 
per a la Transició Ecològica 
i Repte Demogràfic (MITE-
CO).

DELTEBRE

EL PERELLÓ

L’Ajuntament activa la Comissió Municipal de 
Seguiment de les Energies Renovables
El ple ordinari de l’Ajuntament 
del Perelló, convocat aquest 
dimarts, ha aprovat per unani-
mitat la creació de la Comis-
sió Informativa d’Energies Re-
novables, donant compliment 
a l’acord de la darrerra sessió 
extraordinària de l’11 de març. 
Tindrà per objectiu l’estudi, in-
forme, consulta i seguiment de 
qualsevol projecte d’implan-
tació d’energies renovables, ja 
sigui en el terme municipal del 
Perelló o que se’n pugui veure 
afectat. Estarà integrada per 5 
membres: l’alcaldessa, Maria 
Cinta Llaó, dos membres del 
grup municipal d’ERC, Ferran 
Chavarria i David Pallarés, i 
dos membres del grup mu-
nicipal de Junts, Joan Antoni 
Caballé i Eusebi Margalef. La 
primera sessió es convocarà 
pel proper 14 d’abril.
Des de principis de l’any 2020 

l’Ajuntament del Perelló ha 
rebut 16 peticions d’instal·la-
cions de parcs eòlics i foto-
voltaics. 
“Davant l’allau de peticions 
rebudes els darrers mesos i la 
necessitat d’evitar qualsevol 
massificació, amb la constitu-
ció de la Comissió de Segui-
ment d’Energies Renovables 
volem treballar per consen-
suar al màxim els criteris i els 
passos a seguir”, assegura l’al-
caldessa.
Durant la sessió plenària, tam-

ALCANAR

L’Ajuntament inaugura 
l’Espai Dona

Aquest dilluns, en el marc de la 
programació ‘Març en femení’, 
s’ha presentat l’Espai Dona 
d’Alcanar. Un servei d’infor-
mació, assessorament, aten-
ció, participació i sensibilit-
zació que pretén potenciar la 
presència de les dones en tots 
els àmbits de la vida social i fo-
mentar la igualtat entre dones 
i homes. Estarà ubicat a l’Ho-
tel d’Entitats i estarà coordinat 
per la tècnica en polítiques 
d’igualtat de l’Ajuntament, Ma-
ria Fibla. La regidora de l’àrea, 

Maribel Ramon, comenta que 
“és un projecte que treballem 
des de fa temps i que suposa-
rà un canvi molt important per 
a les dones de la població, les 
quals s’hi podran dirigir per a 
consultar qualsevol tema”.
L’Espai Dona és fruit d’una en-
questa impulsada per la Regi-
doria de Polítiques d’Igualat 
que va fer possible la detec-
ció de mancances en l’àmbit 
d’atenció a les dones, les quals 
s’han volgut abordar de mane-
ra immediata. 

COL·LEGI DE PERIODISTES
Nit de la Comunicació

El Col·legi de Periodistes en 
l’àmbit de les Terres de l’Ebre va 
celebrar la Nit de la Comunica-
ció, en la que es van entregar els 
tres premis de Periodisme en la 
seva quarta edició. El guanyador 
va ser l’equip del programa “Es-
pais de Saó Fonda”, una sèrie de 
televisió produïda i emesa l’any 
2019 per Canal Terres de l’Ebre, 
per iniciativa de l’antropòleg Llu-
ís González, presentador, guio-
nista i productor executiu de 
tot l’espai. El segon premi va ser 
per al periodista Andreu Prunera 
per un treball publicat al setma-

nari l’Ebre, i el tercer per a Dani 
Sainz de Aja, cap d’informatius 
de Canal Terres de l’Ebre. Tots 
tres es van repartir els quatre mil 
euros que patrocina l’empresa 
REPSOL. La Nit va tenir reconei-
xements a vuit periodistes: Luz 
Acero, Julio Vidal, Guillem Comí, 
Tomàs Carot, Elies Pujol, Anto-
nio Cordero, Arturo Gaya i Joa-
na Domènec. I per dos mitjans: 
Surtdecasa pels seus 10 anys, i 
La Plana Ràdio pel seu 25è ani-
versari. Amparo Moreno va rebre 
el Micro Daurat a la Trajectòria. 
(ebredigital.cat)

bé s’ha aprovat l’adhesió a la 
xarxa d’espais de la memòria
democràtica de Catalunya, al 
manifest per declarar Felip VI 
persona ‘non grata’ i diverses
mocions per unanimitat: de 

El ple aprova per 
unanimitat la creació 
de la Comissió, que es 

convocarà el
14 d’abril

suport a l’amnistia, a Pablo 
Hasél, al conseller Bernat Solé,
acusat de desobediència greu 
per l’1 d’octubre, i per a la 
commemoració del dia inter-
nacional de les dones. 



16 l’entrevistaDIARI MÉS EBRE • dijous 1 d’abril / 2021

Hi he trobat moltes similituds en-
tre les cançons del meu nou disc 
i esta planta i d’aquí ve el nom. 
La salicòrnia és una planta me-
diterrània que creix de manera 
constant i espontània, que fa de 
protecció natural de les platges 
davant dels temporals i que té 
qualitats medicinals i culinàries, 
entre  altres  propietats. Les can-
çons d’este  disc són com ella: 
alegres, valentes, guaridores, in-
trèpides i resilients i estan fetes 
sense pressa, com un esmorzar 
de diumenge, com lo creixement 
d’una planta. És la música com 
a última trinxera, la cultura com 
a eina de transformació social, 
com a línia de defensa. Són can-
çons de llum, llibertat i somriu-
res. Un cor dolç i salvatge que us 
bombejarà rius de vida.
M’ajudaré de la lletra de La 
cançó, titulada ‘Vull’, single 
del seu nou disc #Salicòrnia. 
Un duet amb Lluís Llach i una 
cançó d’amor que ens servi-
rà per interpretar el nostre 
“avui”. Comencem per la pri-
mera estrofa:
“Vull estimar-te
Sense tindre pressa
Com un esmorzar de diumenge”.
Creu que, arran de la pandè-
mia i del confinament, valo-
rarem més aquests “petits” 
moments?
Crec que hem d’aprendre a des-
aprendre, a abaixar el ritme, a 
valorar més la natura, a dedicar 
temps a allò i a aquells que real-
ment volem i a saber que el pro-
grés no sempre implica avançar. 
La forçada solitud ens ha fet dis-
cernir amb més claredat i proba-
blement tots tenim més diàfana 
la llista personal de prioritats a la 
vida. Moments i persones que ens 
són casa. La música, per exemple, 
també és un refugi i alhora una 
alegria a l’aire lliure.

El 6 d’abril s’estrenarà 
el cinquè àlbum de la 

cantautora Montse Castellà. 
Dotze cançons “fetes sense 
pressa”, una col·laboració amb 
Lluís Llach i una versió en 
català d’una cançó de Joan 
Baez, formen part d’aquest 
àlbum on, a més del carisma de 
la cantautora, es desprèn talent 
i enginy.

A l’hora de produir un àlbum, 
a més del talent, hi ha tot un 
viatge a fer. 
La creativa és només una de les 
parts de tot lo procés d’un disc. És 
la més important, és clar, perquè 
sense cançons no hi ha projecte, 
però el recorregut implica, com 
bé dius, una sèrie d’etapes que 
són essencials. Per a este cinquè 
disc tinc la sort d’haver fitxat per 
una nova discogràfica, U98Mu-
sic, i per un mànager, Roger Vidal 
(DMusical) que són de gran qua-
litat professional i humana i que 
m’ajuden en totes estes vessants 
tan necessàries perquè un disc 
arribe a bon port. Són moltes fa-
cetes i, en major i menor mesura, 
busco formar part de cadascuna 
d’elles. 
Sempre li agrada envoltar-se 
d’amics que col·laboren en 
els seus discs
Per a mi les col·laboracions artís-
tiques són la conseqüència d’una 
relació d’amistat prèvia, més que 
no pas un objectiu en si mateix. 
L’estima, el respecte i l’admiració 
mutus es filtren en lo resultat fi-
nal i això el públic ho percep. És 
un honor sentir-los a prop i que, 
més enllà de l’afecte i la confian-
ça personals, hagen cregut en lo 
meu treball i la meua veu i vul-
guen compartir part del camí.
Salicòrnia, esta planta salvat-
ge que té sabor a iode i pro-
pietats medicinals i culinàries

“Vull abraçar-te així
Tan a poc a poc i així
com creix una planta
sense adonar-te mai”
Les nostres Terres. 4 comar-
ques. Un territori. Hauríem 
d’anar més units per fer créi-
xer esta planta?
Fa vint anys, arran de l’amenaça 
del transvasament de PP i CiU, 
les Terres de l’Ebre vam desco-
brir-nos a natros mateixes: perso-
nes, pobles, virtuts. Aquella lluita 
va marcar un abans i un després 
i tot i que les petites diferències 
no desapareixen d’avui per demà 
i hi ha comportaments caciquils 
encara enquistats, lo territori creu 
en ell mateix i la gent portem una 
identitat fàcilment reconeixible 
a fora. Caldria ara també que 
els governs del país ens  tractes-
sen amb justícia i equitat i mires-
sen al sud a l’hora d’invertir i no 
només per a projectes irrespec-
tuosos.
“Vull començar un camí sense 
retorn
No sé ben bé encara qui ets
Però amb el que sé
Jo ja en tindria prou per estimar
Tot lo teu món”
Fa anys que va començar el 

camí per defensar les Terres 
de l’Ebre formant part de di-
verses associacions i platafor-
mes. De què n’està més satis-
feta, i quins són els objectius 
que costen aconseguir?
El millor record de qualsevol cau-
sa justa sempre són les persones, 
els amics que potser d’una altra 
manera no  haguesses  conegut i 
que t’han marcat i amb qui enca-
ra mantens relació. Són vivències 
úniques que et fan millor perso-
na. També estic orgullosa de pen-
sar que lluitar  servix: no sempre 
es pot guanyar, però no totes les 
derrotes són irreversibles. Objec-
tius? poder  algun dia centrar la 
lluita a favor d’una major igualtat, 
més que no pas en contra d’una 
agressió, però mentre de fora ens 
ataquen haurem de seguir defen-
sant-nos.
“Vull fer l’amor amb tu
Com quan en un capvespre
La mar li fa al sol
I es fonen en l’aigua”
En aquest disc no parla del 
riu, però sempre hi ha aigua.
Lo riu va sempre amb mi, a la mi-
rada i a l’accent de la parla. Li he 
cantat moltíssim a l’Ebre al llarg de 
la meua carrera i m’és encara font 

d’inspiració quan  lo passejo o hi 
remo amb la meua piragua. Sim-
plement, ara m’apetia que passés 
a un segon pla, però evidentment 
l’aigua sempre és present en 
les meues lletres i metàfores per-
què som una terra de convivèn-
cia d’aigües, com diu l’estimada 
Zoraida Burgos, i perquè, des de 
menuts, portem una dolça remor 
de l’aigua en el record, com deia 
l’enyorat Gerard Vergés.
“I vull cuidar-te
com el pa a la farina
La mel a les abelles
La mar a la gavina “
Aquesta estrofa la deixo lliu-
re perquè l’interprete com li 
semble...
A les persones no n’hi ha prou 
en estimar-les: elles han de no-
tar que les estimes. De la fa-
rina en fem pa, les abelles fan 
mel i la gavina sobrevola el mar. 
En esta estrofa li he donat la vol-
ta i són  lo pa, la mel i la mar els 
qui cuiden la farina, les abelles i la 
gavina. Posar-se al lloc de l’altre, 
llaurar l’empatia i mostrar l’afecte. 
Com diu lo filòsof Epíctet i jo ho 
tinc pintat a la paret del menjador 
de casa: mai no s’ha de reprimir 
un impuls generós.

SALICÒRNIA (U98 MUSIC)
EL NOU DISC DE MONTSE CASTELLÀ
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SI QUE ES PODIA 
JUGAR A SEGONA
Per segona temporada 
consecutiva la segona 
catalana s’ha donat com a 
nul·la, mentre la resta de 
categories, que són cosines 
germanes i filles de la matei-
xa Federació, juguen. Algú 
ho entén?. La Federació diu 
que la Segona catalana no 
no podia competir perquè 
no hi havien ja dates. Clar 
que podia jugar, com passa 
en temporades de borrasca 
i neu: partits entre setmana 
per recuperar ajornats. Sinó, 
només cal veure l’hemero-
teca del mes d’abril de l’any 
passat, amb les lligues para-
litzades. Llavors el president 
de la Federació Joan Soteras 
va dir:  “calculo que es podri-
en reprendre les competici-
ons sobre el 13 de maig, amb 
dos jornades entre setma-
na“. Amb la qual cosa queda 
confirmat que la Federació, 
per decret llei, com ha fet 
amb la resta de categories, 
també hagués pogut fer ju-
gar a la 2a Catalana. Aques-
ta setmana ha començat la 
Copa i dels 120 equips, 89 
han participat, amb la qual 
cosa sí que volien jugar, tot 
i les votacions. D’aquests 51 
de Barcelona,   8 de Lleida, 12 
de la nostra província, sent 
la nostra zona la de menys 
representació: de 10 equips 
només 4. I ull a la dada de 
Girona: dels 20 equips, 18. 
Tot i que aquesta temporada 
tot s’ha descontrolat, jo crec 
que la tornada del futbol 
és bona per als jugadors 
perquè no poden estar any i 
mig aturats. 

Així mateix, els clubs tornen 
a ressorgir i a recuperar 
sensacions i, amb tot plegat, 
es respira futbol regional 
per esperar anys millors que, 
sense dubte, arribaran.

CELMA

LA QUARTA... 
El conseller d’Interior en fun-
cions, Miquel Samper, va dir 
ahir que els propers dies són 
determinants i que l’evolució 
de les dades determinarà 
si es torna al confinament 
comarcal i, per tant, si es fan 
passos enrere. Ja sabem que 
la situació al nostre territori 
és estable...però venen dies 
de festa. I ara som una desti-
nació ideal. Per un costat és 
positiu, per un altre...

Enmig de tot això una set-
mana més, des de la tornada, 
cal parlar de la il.lusió que 
hi ha pels camps. Ningú 
volia jugar però ha tocat 
fer-ho. La veritat és que hi 
ha retrobament i ganes de 
futbol. També cal dir que ja 
s’ha produït alguna incidèn-
cia en futbol base. Però ja ha 
passat i no cal recordar-la. 
Bé, la tornada, en general,  
està força bé. I ho explico 
com una bona notícia. I 
jo, amb la meua càmera i 
trípode, ho disfruto també. 
No obstant, com bé vaig 
dir fa unes setmanes, no 
ho acabo de tenir clar. No 
vull ser pessimista però crec 
que hi haurà dificultats per 
acabar. Tant de bo m’equivo-
que. Però és la meua opinió. 
També hi ha qui diu que 
una vegada reiniciades les 
competicions, molt mala-
ment s’hauria d’estar per 
tornar-les a parar. Si convé 
s’haurà de jugar amb Epis...
Veurem que passa. Mentres-
tant dure, en gaudirem. 
I després de Setmana Santa 
arriba també la Quarta 
Catalana....esperem que sigui 
la única quarta que arribe.... 
O que si n’arriba una altra, 
que sigui el més lleu possible 
per no tornar a enrere. En 
definitiva, molta precaució 
i, dins del possible, bona pas-
qua. Una pasqua, enguany, 
amb molt de futbol. 

MICHEL QUARTA CATALANA
Lliga de vuit equips

PROPERA JORNADA
PRIMERA 
CATALANA 
Vista Alegre-Vilanova

Gavà-Rapitenca (diu 12 h)

Catllar-Santboià 

Viladecans-Ascó (diu 17h)

S Ildefons, descansa

TERCERA 
CATALANA 
Dijous 1

Catalònia-Corbera (19.30h)

Divendres 2

S. Bàrbara-Batea (12h)

Ametlla-Amposta (16h)

Dissabte

Rapitenca-Alcanar (17h)

Roquetenc-Olimpic (18h)

diumenge

La Cava-Ebre E (diu 16h)

Benissanet-Flix (16h)

Catalònia-Godall (16.30h)

Corbera-J i Maria (18h)

Vestidor de la Rapitenca, en acabar el partit de diumenge contra el Catllar.

El termini fixat per 
inscriure equips a la 

Quarta catalana ebrenca 
arriba al final.      
I ahir dimecres es podia con-
firmar que la lliga serà de vuit 
equips, que són els següents:
Xerta, Catalònia B, Tortosa B, 
Olimpic B, Ametlla B, Perelló B,
La Cava B i Ebre Escola B.
L’inici de la lliga està fixat, si no 
hi ha res de nou, per al 10/11 
d’abril.
Ja vam informar de la partici-
pació del filial del Perelló, una 
vegada no es va poder inscriu-
re el juvenil.
El Jesús i Maria B, per la seua 

part, ha informat de la seua 
retirada aquesta setmana. El 
calendari oficial, amb els vuits 
que competiran, segons fonts 
de la delegació, es farà avui 
dijous. En principi, només hi 
ha un ascens previst a Tercera. 
Xerta, Tortosa i Perelló tenen 
opcions. La resta dependrien 
dels seus primers equips. 

La competició exprès que s’es-
tà disputant comporta haver 
de jugar a Setmana Santa. A la 
Primera catalana, la Rapiten-
ca visitarà diumenge el matí 

La Rapitenca visita el Gavà 
i l’Ascó el Viladecans, el proper diumenge

el camp de l’històric Gavà. 
L’equip ho farà encoratjat pel 
primer triomf, contra el Catllar. 
L’Ascó, per la seua part, afronta 
també diumenge, però per la 

tarde, un duel amb doble va-
lor a Viladecans. Els de German 
porten 3 victòries seguides. El 
Vila buscarà no despenjar-se 
de les primeres places.

CARLOS ALÓS ES DESVINCULA DEL 
ENOSIS NEON PARALIMNI 
Carlos Alós no segueix com a tècnic de l’Enosis Neon Paralimni 
de la primera divisió de Xipre. “La complicada situació en què es 
troba el club pels casos de la Covid, i la impossibilitat per tornar 
a Xipre han estat els motius. I, amb la directiva, hem acordat 
rescindir el contracte”, deia el tècnic que ha desitjat molta sort 
al seu equip en la recta final de la lliga. Carlos afegia que “ha es-
tat una etapa tant intensa com gratificant, i estic molt orgullós 
del creixement de l’equip i també del que hem aconseguit”.

El Jesús i Maria B s’ha 
retirat. Avui dijous s’ha 

de fer un altre 
calendari
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FC ASCÓ 
German, tècnic de l’Ascó, 
després de la confrontació 
amb el Sant Ildefons, dis-
sabte passat, admetia que 
“no va ser el millor partit 
dels que hem fet darrera-
rent però l’important va ser 
l’efectivitat en les ocasions i 
l’aplicació i ofici per conser-
var l’avantatge a la represa. 
Felicito als jugadors pel 
treball”.  L’Ascó és segon, a 3 
punts del líder Vilanova.

Arnau Bertomeu 
i Jordi Tomàs van 

debutar amb 
l’Ampolla que ara ha 
incorporat a Cristian 

Pepo (ex Ascó i 
ex Cambrils U)

PRIMERA CATALANA
Primer triomf de la 
Rapitenca (4-2)
La Rapitenca va guanyar 

el Catllar i, d’aquesta 
manera, suma el primer 
triomf i fa bons els empats 
anteriors (4-2). 
El partit va posar-se molt de 
cara per als rapitencs quan al 
minut 2 Àlex Forés va provocar 
un penal. Valcàrcel va transfor-
mar-lo.  Amb l’1-0, la Rapitenca 
va ser propietària del partit, amb 
molta serietat defensiva. Així 
recuperava aviat la pilota i te-
nia el control del joc. A l’equip, 
però, li faltava donar més ve-
locitat als seus atacs per obrir 
la notrida defensa visitant. No 
obstant, sobre el minut 40, una 
pèrdua visitant va deixar espais 
per Mati que no s’ho va pensar 
i amb un tret col.locat des de 
fora de l’àrea va fer el 2-0. Poc 
després, centrada precisa per a 
Valcàrcel, que va controlar i va 
definir el 3-0. El partit sembla-
va decidit. Però a la represa el 
Catllar va sortir amb orgull i la 
Rapitenca, en canvi, va fer-ho 

desactivada. Un penal va ser el 
3-1 i dos minuts més tard, un 
altre penal fou el 3-2. El par-
tit es va ajustar. I el Catllar, ar-
ran d’una falta, va estar a punt 
d’empatar. D’un possible 3-3 es 
va passar al 4-2 amb un tret de 
falta parabòlic de Mati. Amb el 
4-2, els rapitencs van jugar cò-
modes i van saber gestionar el 
partit, tenint altres possibilitat 
per ampliar el marcador. Vic-
tòria rapitenca important per la 
confiança. En la propera jorna-
da, visita al Gavà. 

Ascó: tercera victòria 
seguida (2-0)

L’Ascó va vèncer el Sant 
Ildefons (2-0) i referma 

les aspiracions per poder 
ser campió de grup. Tercera 
victòria seguida (10 punts de 
15 en la represa de la lliga).   
El partit va ser bastant travat a 
la primera meitat. L’Ascó va te-
nir el control del joc i va dur la 
iniciativa però li costava arribar 
amb claredat. No obstant, en 
el darrer tram d’aquest primer 
temps va poder encarrilar el 
partit. Aniceto va fer una bona 
centrada des del carril dret i 

Adri va rematar en dues oca-
sions i va establir, a la segona 
rematada, l’1-0. 
Poc després, una altra acció 
d’Aniceto per la dreta, va aca-
bar amb una rematada impe-
cable de Roda que fou el 2-0. 
A la represa, l’Ascó va gestio-
nar la renda però no va poder 
aprofitar els espais. I tot i que 
el Sant Ildefons va tenir l’ocasió 
per posar-se dins del partit, els 
locals van estar ordenats i van 
poder mantenir l’avantatge i 
sumar una nova victòria. 

2a catalana: primers 
partits de la Copa
Els quatre equips ebrencs 

de la Segona catalana que 
juguen la Copa van disputar 
la primera jornada. 
El Camarles va guanyar a Bítem 
(2-3) i l’Ampolla i la Sénia van 
empatar sense gols.
El R. Bítem va estar millor al pri-
mer temps però a la represa va 
ser el Camarles qui fou efectiu 
i que va decidir amb el 0-3. El 
R-Bítem va insistir en els darrers 
minuts va reduir distàncies amb 
el 2-3.
L’Ampolla i la Sénia van oferir 
un duel igualat, que va acabar 
amb empat sense gols. 
Gerard Capera, tècnic de l’Am-
polla, deia que “el partit d’en-
trada va ser igualat, amb dos 
equips que intentàvem jugar la 
pilota quan la teníem. Llavors va 
arribar l’expulsió d’Enric i nosal-
tres ens vam haver de replegar, 
cedint més la pilota a la Sénia. 
A la represa ens va costar més 
perquè feia molt de temps que 
no jugàvem i, a més, molts mi-

nuts amb deu. Ells van tenir una 
ocasió molt clara davant d’Ai-
tor, que va evitar-la. Nosaltres 
vam fer sensació de perill amb 
una acció de Ruibal i per a mi 
van haver dos penals que no fo-
ren xiulats. Al final, empat sense 
gols. Destacar que hi havia molt 
bon ambient de futbol i que el 
partit va servir per recuperar 
sensacions”.
La segona jornada de la lligueta 
es disputarà després de Setma-
na Santa. 

Flecha s’incorpora a la 
Cava, als 52 anys
Joel Durà Serral ‘Flecha’, 

als 52 anys, s’incorpora a 
la Cava.   
La junta directiva de la Cava ha 
informat que Flecha està en-
trenant amb l’equip i que col.
labora amb el club  ja des de 
l’inici de la temporada. 
A més, “com que físicament 
està bé i, davant de la situació 
actual, amb aquesta tornada 
a la competició quan ja no hi 
comptàvem, vam parlar de fer-
li la fitxa per si fos necessari 
ajudar a l’equip per si en algun 
partit falten efectius. I Flecha 
va acceptar”. Per la seua part, el 
jugador diu que “estic per aju-
dar si fa falta. I per això se m’ha 
fet la fitxa. Ja ens pensàvem 
que no hi hauria competició 
i això ha comportat que s’ha 
hagut de fer diversos fitxatges 
i si hi ha cap partit que poden 
haver baixes i es necessita, es-
tic a disposició de poder ajudar 
per si he de jugar uns minuts”. 
Si Flecha arriba a jugar, marca-

rà un rècord als seus 52 anys, a 
prop dels 53. Flecha, a més de 
ser jugador de la Cava, també 
va pertànyer al Tortosa, Sant 
Jaume, Santa Bàrbara, Delte-
bre i Rasquera, entre altres.

1. Vilanova
2. Ascó
3. Viladecans
4. V Alegre
5. Rapitenca
6. Gavà
7. Santboià
8. S. Ildefons
9. Catllar

14
12
10
7
11
8
7
4
5

7
8
8
8
9
7
9
10
12

14
11
10
9
8
6
6
2
1

classi.                     GF       GC     PNTS

Ascó-S Ildefons  2-0
Santboià-Vilanova  1-3
Rapitenca-Catllar  4-2
Vista Alegre-Viladecans 0-3
Gavà, descansava

RESULTATS. 1A CATALANA. 
JORNADA 7. SUB GRUP 2A

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

7
16
8
7

10
6
7
5
9
6
5
4
1
2
2
1
3

2
6
7
1
5
2
4
4
9
6
10
2
2
3
8
10
18

10
9
9
7
7
7
6
4
4
4
4
4
2
1
0
0
0

classi.                     GF       GC     PNTS

J i Maria-Catalònia  2-0
S  Jaume-la Cava  0-3
Godall-Roquetenc  1-3
Olimpic-Rapitenca  3-3
Batea-Flix  4-1
Corbera-Benissanet 3-0
Alcanar-Ametlla  0-0
Ebre Escola-S Bàrbara 0-0
Amposta B, descansava

RESULTATS. 3 A CATALANA. 
JORNADA 4. 

MÉS 
NOTÍCIES
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0-0: EBRE  I SANTA 
BÀRBARA EMPATEN

3A CATALANA

EL BATEA GOLEJA EL 
FLIX (4-1)

Ebre Escola i Santa Bàrbara em-
paten sense gols. El Santa, amb 
el punt, és líder a la taula. Josep 
Balart, tècnic de l’Ebre Escola: 
“ells, molt ordenats, van plante-
jar un partit jugant amb les línies 
molt juntes i sense deixar espais. 
Nosaltres havíem parlat d’obrir 
el camp i entrar per fora però 
no vam acabar d’interpretar-ho 
bé. Ens va faltar més velocitat i 
ens vam contagiar del seu joc. 
D’ocasions, en general, en va 
haver poques, la més clara al fi-
nal amb una rematada d’Amine 
al pal. L’empat crec que va ser 
just, tal com va anar el partit. 
Nosaltres vam portar més el pes 
del joc però ells es van defensar 
força bé”. Ito, director esportiu 
del Santa Bàrbara: “sabíem que 
l’Ebre físicament està molt bé, 
és equip jove i dinàmic i en un 
camp gran és molt complicat i 
més que natros havíem fet pocs 
entrenos. Però l’equip va juga-
ramb molta serietat defensiva, 
amb actitud i ordre. No ens van 
crear ocasions clares, excepte el 
pal del final. Resultat Just. Gran 
treball de l’equip. Molt bé de-
fensivament. Molts contents pel 
punt en un camp difícil”. 

El Batea va obtenir el segon tri-
omf seguit, contra el Flix (4-1). 
Dilla, de penal, Ferri (2) i Adrià van 
marcar. Amb el 4-0, ja als darrers 
minuts, Arnau va fer el gol flixan-
co. López, del Batea: “molt con-
tents per la victòria. Penso que, 
excepte els primers 15 minuts en 
què ells van pressionar, nosaltres 
vam ser superiors. Un penal que 
fou clar i que va transformar Dilla 
va ser l’1-0. Després li van anul.
lar un gol de forma incompren-
sible. Vam seguir i vam fer el 2-0 
i a l’inici de la represa va arribar 
el tercer que ja ens va donar 
tranquil.litat. Victòria important 
per seguir progressant”. Lizaso, 
del Flix: “vam estar bé durant els 
primers 15 minuts;  fins el pe-
nal, vam controlar el partit. L’1-
0 ens va afectar i ells van fer el 
2-0 abans del descans. I a l’inici 
de la represa ens van fer el 3-0. 
Malgrat això, vam donar la cara 
i, tot i que ells van fer el quart, 
nosaltres vam tenir les nostres 
opcions i vam seguir lluitant. Sa-
bíem que seria un partit compli-
cat perquè el Batea s’ha reforçat 
molt bé i té un gran equip, amb 
grans individualitats”.

OLIMPIC-RAPITENCA, 
GRAN PARTIT (3-3)

2-0: EL J. I MARIA 
S’IMPOSA, AL CATA

ALCANAR-AMETLLA, 
EMPAT SENSE GOLS

A GODALL, TRIOMF 
DEL ROQUETENC

Olímpic i Rapitenca B van oferir 
un molt bon partit, sobre tot a 
la primera meitat (3-3). L’inici 
del duel va ser trepidant, amb 
alternatives i arribades a les 
àrees. Una falta que va traure 
Gustavo, va rematar-la Madero 
al segon pal (1-0). La Rapitenca 
va replicar i una acció de Nacho 
va suposar una aturada de No-
gales, porter que tornava. Però 
del rebot la pilota va tocar al cos 
de Madero i fou l’1-1. Els locals 
no van estar atents, reclamant la 
falta que va originar la centrada 
i un possible fora de joc d’Ed-
gar, que va assistir a Nacho. A la 
represa, el ritme va baixar. Però 
l’Olímpic es va posar per davant 
altre cop arran d’una pèrdua vi-
sitant. Imanol va habilitar a Pau, 
que també  tornava a l’equip, i 
aquest va decidir amb qualitat. 
La defensa rapitenca estava 
descol.locada en la jugada. Els 
rapitencs van reaccionar i Edgar 
va empatar. L’Olimpic va esta-
blir el 3-2, amb una falta que va 
traure Imanol i que va desviar 
Nacho. Ell mateix va rectificar 
amb una gran rematada al se-
gon pal que, a centrada d’Edgar, 
va suposar el 3-3 a poc del final.

El Jesús i Maria va guanyar el 
Catalònia en un partit amb al-
ternatives (2-0). Els locals van 
començar més ben posats, avi-
sant en dues ocasions. Al Cata li 
va costar entrar en el partit. Mal-
grat això, Aleix, de falta, va fer un 
pal. Del 0-1 es va passar a l’1-0. 
Passada de Moha, que debuta-
va, a la frontal de l’àrea i rema-
tada esplèndida del local Yunes 
al pal llarg. Amb l’1-0, el Jesús i 
Maria, a la mitja hora, es va que-
dar en 10. A la represa, el Cata 
va deixar una defensa de 3 i va 
fer un pas avant, tenint diverses 
arribades. Els jesusencs també 
van quedar-se amb deu per l’ex-
pulsió de Martí. I el Jesús i Ma-
ria, quan potser pitjor ho estava 
passant, va establir el 2-0 arran 
d’una falta i del rebuig del porter 
visitant. Younes també va marcar 
el segon gol (en porta 4 en dos 
jornades). Amb el 2-0, el partit es 
va trencar. El Catalònia va crear 
ocasions com dues rematades 
seguides al travesser. I el Jesús 
i Maria, amb espais, també va 
crear-ne a la contra per a poder 
ampliar el marcador. 
Al final, 2-0 i gran partit, amb 
molt ritme i intensitat. 

Miquel Cervelló, tècnic de l’Al-
canar: “partit molt igualat, amb 
moltes alternatives en el joc. 
L’Ametlla em va agradar molt. 
Serà del rivals complicats de 
la categoria. Nosaltres, tot i 
les baixes, vam estar molt bé 
en defensa. Vam patir els dar-
rers 15 minuts. Però vam saber 
fer-ho. Ens va faltar una mica 
de pegada. Però molt orgullós 
de l’equip, va fer un gran par-
tit, amb un desgast bestial. I 
un punt important davant d’un 
molt bon rival”. 
Ivan Romeu, de l’Ametlla: “fou 
un partit que havíem de gua-
nyar; vam ser superiors, el darrer 
quart sobre tot físicament ens 
vam imposar. Però no vam po-
der marcar. Ja  la primera mei-
tat, en dos accions d’estratègia 
vam tenir ocasions clares, a més 
d’altres que vam crear i un penal 
clar no xiulat. A la represa, amb 
els minuts, pel tema físic, vam 
ser superiors. Ens va faltar con-
tundència dins de la seua àrea 
per resoldre les nombroses arri-
bades i ocasions. Vam fer mèrits 
per a guanyar però contents per 
la resposta de l’equip, després 
de tant de temps”. 

El Roquetenc va sumar el pri-
mer triomf, al camp del Godall 
(1-3). Juanjo Agustin “va ser un 
partit bastant igualat, sobre tot 
a la primera meitat, fent l’1-0 en 
afegit. A la represa una errada 
nostra va suposar l’empat i des-
prés dues errades més, que ells 
van saber aprofitar, van propici-
ar dos gols més que van decidir. 
Vam acabar amb dos jugadors 
menys però això ja són qüesti-
ons del tema arbitral que prefe-
reixo no parlar-ne”. L’àrbitre, en 
general, no va agradar.
Miquel Campos, cap de prem-
sa del Roquetenc: “el Godall va 
començar el partit més posat. 
Però, amb els minuts, la con-
frontació es va anivellar, sense 
ocasions a les àrees. Malgrat 
això, el Godall va marcar l’1-0 en 
afegit. A la represa, arran d’una 
errada del porter local, vam em-
patar. L’empat va afectar al Go-
dall i John va fer també el segon 
gol. Vam tenir diverses contres 
per decidir, amb un pal. En els 
darrers minuts, dos jugadors del 
Godall foren expulsats (i un al-
tre que havia estat substituït). En 
afegit, Joel va establir l’1-3. Pri-
mera victòria. Important”. 

EL CORBERA VENÇ 
AL BENISSANET (3-0)
Robert Costa, del Corbera: “va 
ser un partit en el que vam cre-
ar moltes ocasions si bé ells van 
tenir-ne una amb l’1-0. Nosaltres 
vam marcar dos gols i hagués-
sim pogut fer-ne algun més. A 
la represa vam fallar un penal i 
vam disposar de noves ocasions 
per decidir. Però no vam fer-ho i 
un gol del rival ens hagués com-
plicat la situació. No obstant, ja 
als darrers minuts, vam establir 
el 3-0. Contents perquè només 
havíem fet dos entrenaments”. 
Enric i jorid López (2) van marcar.
Ginés, del Benissanet: “no vam 
entrar bé al partit. A més, ens va 
faltar més contundència defen-
siva en jugades que van com-
portar els dos primers gols. Aviat 
ja anàvem 2-0 i això ens va fer 
anar a remolc. En aspecte de-
fensiu, amb els minuts, vam mi-
llorar però no vam arribar amb 
claredat. David va aturar un pe-
nal a la represa i vam intentar-ho 
però no vam crear perill i ells 
amb espais van tenir diverses 
contres i el 3-0 final”. El Corbera 
va presentar les novetats d’Ubal-
de, Carles Llarg, Ramon i Josep 
(Gandesa), el porter Bati (Fatare-
lla) i Roger (Gandesa B). 

Jugadors del Jesús i Maria, al vestidor, en acabar el partit de dissabte passat. 
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EQUIP DE LA SETMANA

FC ASCÓ
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EQUIP DE LA JORNADA

· 33 jugadors d’entre 1a i so-
bre tot de 2a catalana han 
fitxat per equips ebrencs de 
Tercera. El mercat s’ha tornat 
boig i atenció que poden ha-
ver-hi més fitxatges. 
· David Callarisa i Gerard Es-
trella, de la Sénia, no juguen la 
Copa de 2a catalana. I per la 
propera campanya decidiran 
el seu futur. 
· La Sénia ja té lligats a cinc fit-
xatges per a la propera tem-
porada, dos són juvenils de 
gran futur.
· Un president d’un club 
ebrenc es va prendre 12 Coca 
Coles a la cantina d’un camp i 
des d’alli va veure tot el partit.
· Mario Javaloyes va estar dos 
anys de segon amb el primer 
equip amb Xavi Cid i després 

amb Albert Bel. És un entre-
nador molt preparat i podria 
ser una opció per al primer 
equip de l’Amposta. També 
n’hi ha d’altres i una que en 
principi està ben situada en 
el rànquing de les possibili-
tats. 
· Joanma Rodríguez deixa 
de ser segon de Camare-
ro al Tortosa després de fer 
tàndem durant nou anys. 
Segons Joanma: “la direc-
ció esportiva sempre m’ha 
despertat interés“. La tem-
porada vinent farà aques-
ta funció en un altre club. 
La relació amb Camarero 
continua sent molt bona. 
El dubte és si fitxarà algú el 
Tortosa al seu lloc.
· Atenció a la dada: ja són 

TOP SECRET
deu jugadors de l’Ascó que en 
aquesta temporada han mar-
cat. Això diu molt d’aquest 
equip que donarà guerra fins 
al final per al retorn a tercera 
divisió.
· Per fi victòria de la Rapi-
tenca, que li dóna confian-
ça.  Valcàrcel està en un gran 
moment amb 5 gols. L’equip 
encara està invicte i el recent 
incorporat, Matty, va a més. 
Bon fitxatge.
· El jugador Cosido del Cata-
lònia es va lesionar l’11 de se-
tembre del 2019 al memorial 
Tomàs Ballano. Aquesta set-
mana va tornar a jugar des-
prés d’un any i mig, i va fer-ho 
de central. Només té 42 anys 
i unes ganes de jugar com un 
baby.
· Un rodamón, Kazu, ha jugat 
en tretze equips, ha fitxat per 
l’Ametlla. Ha militat a l’Aldea-
na, Catalònia, Santa Bàrbara, 
Corbera, Tortosa, Roquetenc, 

la Cava, Rem-Bítem, la Sénia, 
Horta i Nàstic divisió d’honor 
juvenil.
· Primer partit aquesta tem-
porada amb tres targetes 
vermelles en deu minuts. Van 
ser per jugadors del Godall. 
L’arbitre no va agradar. A més, 
sembla que hi ha confusió en 
un dels expulsats, que ja havia 
estat substituït i que no tindria 
res a veure amb el motiu de 
l’expulsió.
· Dos aspirants a l’ascens a 
Segona, Olímpic i Rapiten-
ca B, es van enfrontar en un 
gran partit, enmig d’un gran 
ambient i amb un nou grup 
d’animació dels locals a la 
graderia. Batea i Jesús i Maria 
s’uneixen a una llista de can-
didats en què n’hi ha molts. · 
Pinta bé aquest Jesús i Maria, 
amb dues victòries consecu-
tives, amb un jugador revela-
ció, Younes, que porta 4 gols 
en dos partits. Moha va debu-

tar amb bona nota.
· Ferri, amb el Batea, va mar-
car 33 gols la temporada pas-
sada, fins l’aturada. En aques-
ta ja en porta deu i ara està 
acompanyat de Dilla, una da-
vantera de 1a catalana.
· L’ànima mater de l’Ulldeco-
na té un nom, Paco Callarisa, 
que està a l’Associació de Fut-
bol dels Veterans de les Terres 
de l’Ebre, i ha estat president i 
directiu en diverses etapes del 
club faldut. Diumenge pas-
sat estava a les graderies del 
camp de la Rapitenca veient 
simultàniament dos partits, 
de mig camp cadascun. En un 
jugava la seva filla Núria, amb 
la Rapitenca femení,  i en l’al-
tre  el seu nét amb el preben-
jamí de l’Ulldecona. La saga 
continua, ADN permanent.
· Poden seguir tots els par-
tits del cap de setmana dels 
nostres equips a FUTBOL 
EBRENC.

SE SUSPÈN EL PARTIT SANT JAUME-LA CAVA
El partit de la Tercera catalana 
de dissabte passat que havien 
de disputar el Sant Jaume i la 
Cava es va suspendre. El Sant 
Jaume ja va avisar que no ju-
garia en les dues primeres jor-
nades perquè era molt com-
plicat competir després de 
tant de temps sense entrenar. 
“Primer està la salut dels ju-
gadors”. Van demanar la sus-
pensió al CD la Cava que no 
va acceptar-la. Des del club 
cavero han aclarit que “ens 
sap greu pel Sant Jaume per-
què entenem la seua situació 
però nosaltres ja tenim un al-
tre partit ajornat i cal conside-

Equip femení futbol -11 juvenil/cadet de Futbol Formatiu. Missatge de suport a Janira, que és baixa per una lesió al genoll. 

rar que en esta lliga exprés 
no hi ha dates i jugar entre 
setmana comporta dificul-
tats per equips de la nostra 
categoria”.
La Cava es va presentar i el 
Sant Jaume, com a Santa 
Bàrbara, va fer-ho només 
amb representants del club i 
de l’equip. Tot plegat per fer 
acta. La Cava guanya el par-
tit i ara té 4 punts. 
El Santa Jaume ha anunciat 
que una vegada passades 
unes setmanes per a poder 
entrenar, sí que té previst ju-
gar el proper partit que dis-
pute.

NOGUERA
(S. Bàrbara)

FERRI
(Batea)

COSIDO
(Catalònia)

ALBERT TORRES
(J i Maria)

XAVI
(Alcanar)

ÑOÑO 
(Ascó)

ROSALES
(Rapitenca B) MARC  TERRATS

(Corbera)

JOHN
(Roquetenc)

BUERA
(Ebre E)

MATI
(Rapitenca)

XAVI FAGES
(Ametlla)

PAU
(OLIMPIC)
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FUTBOL SALA 
El Futbol Sala Amposta, va 
guanyar en el derbi a la pista 
del CFS Tortosa (2-6).  Es va 
avançar l’equip local però 
l’Amposta va remuntar amb 
cinc gols. Samu va marcar el 
2-5 i Jordi Bayo va tancar la 
golejada amb el sisè gol dels 
ampostins. L’AES La Sénia, 
per la seua part, va guanyar 
l’Huracans la Selva per 5-4. 
Els seniencs es van posar 
amb un còmode 4-1 al minut 
22 i després amb un 5-2 però 
als darrers instants els visi-
tants van ajustar el marcador

HANDBOL 
CLUB PERELLÓ 
Les juvenils van aconseguir 
una victòria còmoda en 
la represa de la lliga de 1a 
Catalana a la pista dels Amics 
Handbol de la Canonja (11-
43).  (Facebook HC Perelló)

MÉS 
NOTÍCIES

NOU ÈXIT

CLUB HANDBOL AMPOSTA

El Club Patí L’Aldea torna a ser 
campió de Catalunya

Empat contra l’OAR Gràcia (30-30) 
i permanència a tocar

El grup de Xou del Club Patí l’Al-
dea després d’una temporada 
cancel·lada sense poder entre-
nar ni competir, s’ha proclamat 
CAMPIÓ DE CATALUNYA.
El club de L’Aldea, amb la core-
ografia ‘Parla’m’, revalida el tí-
tol que havia guanyat al 2019, i 
que al 2020 se li va escapar poc 
abans de que es van paralitzar 
les competicions. “Quan més 
costa guanyar, més satisfactò-
ria és la victòria”, diuen des del 
club aldeà.
El grup dirigit per Manel Villar-
roya va quedar empatat amb 
el CPA Tona, que amb ‘Gravity’ 
va obtenir la mateixa puntuació 
(82,7) en el campionat celebrat 
a Olot. Va imposar-se pel sis-
tema de desempat White, que 
premia les victòries dels jutges. 
Per tant, un nou èxit per al gran 
club de l’Aldea que continua 
fent història i és un orgull per 
l’Aldea i per les Terres de l’Ebre. 

L’Amposta va empatar contra 
l’Oar Gràcia Sabadell (30-30). 
Partit fluix de l’equip de la ca-
pital del Montsià, en el que les 
imprecisions i la falta de con-
centració en tot el matx va do-
nar opcions a l’Oar a empor-
tar-se l’empat.
Al descans l’avantatge era per 
les de Sabadell 16-17. La se-
gona meitat fou molt iguala-
da, però amb l’Oar més con-
centrat, i això li donaria en els 
darrers minuts un avantatge de 
dos gols (28-30). Al final, l’Am-
posta va estar més encertat i va 
empatar l’encontre quan falta-
ven trenta segons per acabar 
l’enfrontament (30-30). L’Oar 
va tenir una possessió de pilo-
ta que va perdre, la qual cosa 
va donar opcions a l’Amposta 
per emportar-se els dos punts. 
Mateu Castellà va demanar 
un temps mort quan faltaven 

dotze segons per la finalitza-
ció. Jugada pactada que no 
va donar els seus fruits man-
tenint-se el  30-30 al final. Tal 
com va anar el partit, el resul-
tat és fins i tot bo, amb reparti-
ment de punts i l’Amposta “La-
grama” que continua d’avant 
de l’Oar. Amb aquest punt 
aconseguit, coincidint amb les 
derrotes de l’Almassora i l’As-
sociació Lleidatana en aquesta 

CLUB VOLEI ROQUETES
Valladolid i Utrera, 
rivals a la fase final
El Vòlei Roquetes va perdre 
en el darrer partit de la lliga.
El Rodi Motor Balàfia es va 
emportar la victòria en un 
duel totalment intrascendent 
(0-3). 19-25; 18-25 i 14-25. 
El tècnic Agustin Ramirez va 
apostar novament per donar 
minuts a tots els jugadors ja 
preparant la fase d’ascens a la 
Superlliga-2 que tindrà lloc a 
Utrera del 23 al 25 d’abril. Els 
de Roquetes, un cop ja clas-
sificats, han perdut els tres 
darrers partits de la tempora-
da regular.
Pel que fa a la fase d’as-
cens, es pot dir que no ha 

hagut gaire sort amb el sor-
teig. L’equip local, l’Utrera, i 
el Valladolid, els dos primers 
dels altres dos grups, seran 
els rivals. Divendres 23 a les 
12h contra el Valladolid i a les 
19h contra l’Utrera. Dels tres 
equips, dos passen a les se-
mifinals, que es disputara, el 
dissabte dia 24.

Altres resultats
D’altra banda, els resultats 
dels equips del club, el cap de 
setmana passat, foren: 
Aleví-CV Gava 4-1
Infantil femení-CV Salou 0-3
Infantil masculí-Cevol Tor-
redembarra 3-0
Cevol Torredembarra-Cadet i 
juvenil femení 3-0
Sènior femení-CV Vilafranca 
3-0
Sènior 1a Nacional- Balàfia 
volei Lleida 0-3

jornada, l’Amposta encara que 
no matemàticament, gairebé 
s’assegura la permanència.
CH AMPOSTA: Marta Gálvez i 
Noelia a la porteria; Georgina 
(6), Andrea, Sara Alonso, Zoe 
Turnes (5), Gemma (2), Cristi-
na Tortajada, Paula Yélamo (2), 
Andrea Guerrero (3), Yaiza Fer-
ré, Marina Gasca, Maria De Uri-
arte (5), Blanca Viñas (2) i Erika 
Graciani (5).

Els dos rivals han estat 
primers en els altres 

dos grups
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CALAMARS  
A LA ROMANA

INGREDIENTS (10 PERSONES): 

• 800 g de calamars més aviat 
grans
• 300 g de farina
• 400 g d’aigua freda
• 1 raig de sifó
• sal
• 2 ous
• 1 culleradeta de bicarbonat
• oli d’oliva de gust suau
• llimona o llima
• 1 raig de conyac

 PREPARACIÓ:
Netegem els calamars i els 
traiem la pell. Els tallem en 
anelles no gaire gruixudes. A 
part, fem la pasta de l’arre-
bossat barrejant en un bol la 
farina, l’aigua freda, el raig de 
conyac, la sal, els ous i una 
mica de bicarbonat, fins que 
quedi una pasta semilíquida. 
Just abans d’introduir-hi les 
anelles de calamars, hi afegim 
un raig de sifó. Enfarinem les 

anelles de calamars, les pas-
sem per la pasta i les introdu-
ïm directament en una paella 
amb oli a 175 ºC. A la paella 
hi ha d’haver prou oli per per-
metre que els calamars flotin, i 
cal girar-los perquè es coguin 
de manera uniforme. Quan els 
traiem de la paella, els posem 
directament sobre paper absor-
bent per eliminar l’excés d’oli 
i els servim de seguida, abans 
que es refredin. Podem ratllar la 
pell d’una llimona amb un rat-
llador fi I escampar-la per sobre 
dels calamars per donar-los un 
toc cítric.

 US ACONSELLEM:
Les potes dels calamars, que en 
aquesta recepta no es fan ser-
vir, es poden aprofitar per fer un 
arròs o un caldo per enriquir al-
tres plats.
És important enfarinar les ane-
lles just en el moment de fregir, 
perquè si no, hi ha el perill que 

els calamars s’enganxin entre 
si i es mulli la farina. Si la pas-
ta ha quedat molt espessa, es 
pot anar rebaixant amb raigs 
de sifó.
 Acompanyar-los només amb 
llimona o els calamars a la ro-
mana també es poden servir 
amb salsa romesco, maionesa 
o variants de maionesa amb 
tinta o cítrics.
La millor manera de compro-
var la consistència de la pasta 
és el tacte. Introduïm un dit 
a la massa i comprovem que 
la pasta el recobreix lleuge-
rament. Si la massa és massa 
espessa, ens arrisquem que 
els calamars quedin crus. En 
canvi, si és massa líquida, no 
cobrirà bé l’anella i quedarà 
seca. La temperatura de l’oli 
també és molt important. Si 
està massa fred, els calamars 
quedaran tous i oliosos; si està 
massa calent, quedaran fets 
per fora però crus per dins.

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat
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MARIANA

642 116 300
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AMPOSTA
CHICAS 

COMPLACIENTES
680 239 519

633 398 057

698 232 089

 

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

A
M

P
O

S
T

A
A

M
P

O
S

T
A

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

 

TORTOSA
674 852 982

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
NECESITANECESITAVOLS 

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 DOMICILIO

MARIANA
CUBANA

633 390 325

350 
DE PECHOS
NATURALES

27 AÑOS27 AÑOS
TARRAGONA

MASAJES
EYACULANTES

TRAVESTITRAVESTI

TORTOSA

DISCRETO /
ECONÓMICO

680 937 686

AMPOSTA

631 14 99 68

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho 
pensis 
més!

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat
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SOFISOFI

A N G YA N G Y

28 AÑOS28 AÑOS

722 36 85 62722 36 85 62
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FOTOS
REALES

112

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Et pots sentir força 
envaït pels altres. 
Compte fins a deu 
abans de reaccio-
nar. Si reflexiones, 
trobaràs la solució. A 
la feina es pot donar 
un malentès amb un 
company.

aquari
21/01 al 19/02

Mercuri a Casa III, 
inclina a fer més 
desplaçaments. Pos-
siblement passis per 
la llibreria i compris 
un exemplar interes-
sant. Si sou diversos 
germans, feu una 
trobada comú.

sagitari
23/11 al 21/12

Mart transitant per 
Casa VII pot portar 
algun moment tens 
amb els altres en ge-
neral. Algú pot parlar 
massa i ofendre’t. 
Mira de ser clar però 
també assertiu, no 
posis més llenya al foc.

escorpí
24/10 al 22/11

Bon moment pel 
que fa a la feina, 
amb la conjunció 
Sol/Venus. Si hi havia 
tensions en aquest 
sector, les coses es 
calmen i fins i tot 
pot haver-hi millores 
salarials.

balança
24/09 al 23/10

Obligacions vers els 
fills, poden fer-te 
cancel·lar els plans 
festius, però tot arri-
barà.  Bon moment 
per fer-te escoltar, 
tens les coses clares 
i t’expresses amb 
serenitat.

àries
21/03 al 20/04

Si véns d’una etapa 
silenciosa, recuperes 
la necessitat de fer 
valer la teva opinió. 
Fas autocrítica i 
intentes ser més as-
sertiu. Retrobament 
amb una persona 
que viu lluny.

cranc
22/06 al 23/07

El sector de la salut 
inclina a haver de 
posar algun límit. 
Evita cercar evasions 
que enverinin el teu 
cos. Vols formar-te, 
però no acabes de 
decidir què vols 
estudiar.

verge
24/08 al 23/09

Si has de signar 
documents impor-
tants, fixa’t bé en el 
que acceptes. Una 
amistat pot decla-
rar-se, però tu ja t’ho 
esperes. Un dels 
teus fills pot fer-te 
un bonic regal.

taure
21/04 al 21/05

Amb Mercuri a Casa 
XII, vius un període 
de més reserva i et 
mostres una mica 
desconfiat amb el 
teu entorn. Conver-
ses seductores amb 
algú que t’agrada i 
que es fan d’amagat.

peixos
20/02 al 20/03

Mous fitxa per ob-
tenir més ingressos 
estables. Un germà 
podria proposar-te 
un negoci en comú. 
Augmenta la segu-
retat en tu mateix i 
dones senyals a una 
persona que t’atrau.

lleó
24/07 al 23/08

Et planteges fer una 
escapada en bona 
companyia. Atracció 
amb una persona, 
que també és signe 
de Foc. Si havies 
deixat de fer esport, 
et ve de gust tornar 
a practicar-lo.

bessons
02/05 al 21/06

Dissenyes el futur 
mentalment i imagi-
nes com vols viure’l 
des d’ara. Dies per 
viure alguna trobada 
molt desitjada amb 
els amics. Amb la 
parella parleu de 
treballar plegats.
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PORTS DE LA GENERALITAT DESTINA 8,2 MEUR  A LES OBRES 
D’EMERGÈNCIA ALS PORTS DE L’AMETLLA DE MAR I L’AMPOLLA 

El temporal Gloria del mes de gener de 2020 va afectar especialment la costa ebrenca durant tres dies consecutius i els ports de 
l’Ametlla de Mar i l’Ampolla van ser els més afectats del territori. En un any, s’han fet tots els estudis tècnics, s’han redactat els 
projectes constructius i s’han dut a terme les obres als dos ports, que ara ja estan de nou al servei dels usuaris i la ciutadania.

El director general de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez Comes, ha explicat: “Hem invertit 8,2 milions a reparar i reforçar els ports de 
l’Ametlla de Mar i l’Ampolla per a temporals similars al Gloria, però hem volgut fer un pas més i els hem adaptat al canvi climàtic”.

Port de l’Ametlla de Mar
El temporal es va emportar 
molts blocs de pedra 
d’escullera al llarg de tot el dic de 
recer,  afectant principalment 
al començament i al tercer 
tram que va fins a la bocana 
del port, amb desperfectes 
a l’espatller, el passeig de 
l’espatller, els vials annexos i el 
moll de llevant.

La solució adoptada per les 
enginyeries encarregades 
del projecte ha estat reforçar 
la part exterior del dic amb 
pedra d’escullera per donar 
estabilitat i seguretat al dic 
davant de futurs temporals 
similars al Gloria. També s’ha 
fet un recreixement d’un 
metre i mig de l’espatller al 
tercer tram i, a la part exterior 
de l’espatller, s’ha construït un 
botaones, perquè quan arribin 

els tràngols rebotin al botaones 
i siguin impulsats cap al mar. El 
nou mur a la part interior té un 
acabat amb textura de relleu 
per donar-li un tret diferent 
de la resta de ports. La finalitat 
d’aquesta actuació és millorar 
el dic enfront dels episodis 
d’ultrapassament d’onatges en 
cas de temporal, que puguin 
posar en perill a usuaris i 
embarcacions de la instal·lació 
portuària, tal com va posar de 
manifest el temporal del mes 
de gener de 2020. A més, s’ha 
donat continuïtat al pas per 
sobre de l’espatller que ara té 
una longitud de 300 metres 
i s’ha col·locat una barana 
al passeig per a la seguretat 
dels vianants. També s’han 
pavimentat i pintat tot el vial  
des d’on comença fins on 
acaba el dic.

Gómez Comes, ha comentat: 
“Hem destinat 3,9 milions 
a reforçar el dic i reparar 
l’espatller, el passeig, els 
vials i el moll de llevant, i 
hem allargat el passeig elevat 
perquè el puguin gaudir els 
caleros i els turistes”.

Port de l’Ametlla de Mar

Inversió: 
3,9 MEUR

Escullera col·locada:
44.700 tones.

Espatller + botaones:
278 metres lineals més 
d’espatller.

Barana nova:
300 metres lineals.

Port de l’Ampolla
Un dels ports més afectats 
pel temporal Gloria va ser 
el de l’Ampolla que va rebre 
l’impacte d’ones de fins a 4 
metres d’alçada. El port va 
patir danys estructurals al dic 
de recer i als molls adossats. 
Els dies posteriors al temporal 
es va treballar per recuperar 
al més aviat possible, les 
condicions operatives mínimes 
per reprendre les activitats. Es 
va netejar tota la instal·lació 
portuària de restes vegetals, 
sediments i residus arrossegats, 
ja que el port va patir tant 
ultrapassaments d’onatge com 
avingudes del barranc.  Així 
mateix, es va portar maquinària 
per recuperar els estris de 
pesca que havien estat 
arrossegats pels cops de mar a 
la dàrsena, per intentar ajudar 
als pescadors i que l’activitat 
pesquera tornés ràpidament 
a la normalitat. Mentre van 
durar les obres, es van generar 
espais perquè els pescadors 
continuessin fent la seva feina 

amb la normalitat que permet 
una obra d’aquesta magnitud. 

Les obres han consistit a fer una 
reposició de pedra d’escullera 
d’entre 4 i 7 tones a la banda 
exterior del dic amb l’objectiu 
de reforçar la infraestructura i 
donar més estabilitat i seguretat 
al port. El mur de l’espatller 
s’ha recrescut una mitjana de 
0,77 centímetres per poder 
construir un botaones a la part 
exterior. 

Les obres han finalitzat amb 
la construcció de 16 casetes 
per  guardar els estris dels 
pescadors, que havien quedat 
malmeses amb el temporal. 
Així mateix, s’ha fet una caseta 
per a usos portuaris i una més 
per ubicar el mòdul dels olis 
usats de les embarcacions 
pesqueres. També s’han 
instal·lat enllumenat públic 
amb làmpades LED al dic i 
serveis de telecomunicacions i 
sanejament a la zona pesquera, 

així com una xarxa per protegir 
contra la caiguda de llamps 
amb tres parallamps.

El director de Ports, ha dit: 
“Hem invertit 4,3 milions per 
reforçar el dic de recer i el moll 
pesquer, construir 16 noves 
casetes de pescadors i dotar 
el port pesquer de serveis 
de sanejament, electricitat i 
telecomunicacions, i deixar 
el port preparat per a futurs 
temporals”.

Port de l’Ampolla

Inversió: 
4,3 MEUR

Escullera col·locada:
67.210 tones

Espatller + botaones:
493 metres de longitud 

Construcció:
16 casetes per als pescadors

Port de l’Ametlla de MarPort de l’Ametlla de Mar

Port de l’Ametlla de MarPort de l’Ametlla de Mar

Port de l’AmpollaPort de l’Ampolla

Port de l’AmpollaPort de l’Ampolla

Port de l’AmpollaPort de l’Ampolla


