
Les Terres de l’Ebre van tancar una “bona Setmana Santa” amb un ple absolut, superant les xifres del 2019. Però 
la massificació al Delta obliga a ordenar el turisme. El primer pas ja s’ha fet: la Ràpita cobrarà una taxa d’accés 

al Trabucador a l’estiu, per controlar “l’allau” de visitants.  P9

El Procicat aprova el confinament comarcal 
a partir d’avui per l’augment de casos

                    P3

El Procicat, dos dies després de Setmana Santa, ha avançat la limitació de la mobilitat. El confinament 

durarà fins el dilluns 19 d’abril. Al nostre territori es lamenta que s’ignori la petició de considerar la regió 

com una  unitat a efectes de mobilitat.
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EDITORIAL
Passaport verd sanitari per reactivar el turisme

Edita:

Amb la vista posada a 
l’estiu 2021, la Unió 

Europea està treballant 
per crear un passaport 
covid o passaport verd 
sanitari que permeti 
una mobilitat segura entre 
tots els països de la UE i 
l’estranger, tant per treballar 
com per fer turisme.
El projecte perquè cada ciuta-
dà europeu pugui tenir d’aquest 
Certificat Verd Digital  (Digital 
Green Pass, en anglès), ja està 
en marxa i constarà d’un codi 
QR gratuït que informarà so-
bre si la persona titular ha estat 
vacunada contra la covid-19, 
té anticossos per haver passat 
el virus o ha donat recentment 
negatiu en una prova diagnòsti-
ca. En tot cas, el passaport sani-
tari necessitarà una preparació 
dels sistemes informàtics i, per 
aquest motiu, Brussel·les apres-
sa els governs europeus a “tre-
ballar ràpidament” per  garantir 
la connexió amb la resta de pa-
ïsos de la UE. Per la seva banda, 
l’OMS clama per l’equitat entre 
països davant la vacunació per-
què no hi hagi discriminació en 
els drets dels ciutadans, la qual 
cosa es podria traduir en la lli-

bertat de moviment.
Es troben dos opinions ben di-
ferents que s’enfronten a aquest 
document. Els experts sanitaris 
ho consideren “prematur” i un 
error perquè en aquests mo-
ments no hi ha un accés lliure a 
la vacunació, i el sector científic 
adverteix del risc sanitari perquè 
encara falten, diuen, dades per 
comprovar respecte a la vacu-

nació perquè no sap el paper 
que tindrà en la possible trans-
missió de la malaltia i tampoc 
no se sap amb exactitud “quant 
dura la immunització”. Segons 
els experts, el document po-
dria oferir “una  falsa sensació 
de seguretat” al portador. Tots 
dos opinen que és una mesura 
discriminatòria perquè genera 
ciutadans de primera i segona 

que marcarà encara més la de-
sigualtat entre els països més 
rics i els més pobres. Segons 
Amnistia Internacional, als paï-
sos pobres només una de cada 
deu persones tindrà accés a 
la vacunació el 2021, en canvi 
per als economistes aquesta 
seria la solució per reactivar 
el turisme. Mai plou al gust de 
tothom...

www.ebrexperience.cat
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CONFINAMENT 
COMARCAL 
La normativa del confina-
ment preveu la mobilitat fora 
de la comarca per activitat 
considerada essencial, com la 
la laboral o per anar al metge, 
així com algunes excepcions 
concretes. Estan permeses les 
excursions o colònies amb el 
grup bombolla i també la mo-
bilitat fora de la comarca per 
participar en les competicions 
esportives autoritzades. 

En canvi, el subdirector gene-
ral de Programes en Protec-
ció Civil, Sergio Delgado, ha 
confirmat durant la roda de 
premsa que la mobilitat cul-
tural -per exemple, per anar 
al teatre o a un concert- o la 
turística no seran excepcions 
permeses per saltar-se el 
confinament comarcal. Així, 
tot i que algú ja disposi d’una 
entrada o una reserva en 
un allotjament d’una altra 
comarca per aquest cap de 
setmana, per exemple, no 
es contempla que en pugui 
gaudir.  

L’HOSPITAL 
VERGE DE 
LA CINTA HA 
ADQUIRIT UNA 
CABINA DE 
PLETISMOGRAFIA
L’Hospital de Tortosa Verge 
de la Cinta ha adquirit un ple-
tismògraf d’última generació 
a fi de complementar la resta 
d’estudis de funció respi-
ratòria que ja duia a terme 
el Servei de Pneumologia 
del centre hospitalari. Entre 
altres, ajuda a establir un di-
agnòstic precoç de la malaltia 
pulmonar obstructiva crònica 
(MPOC), a mesurar l’efecte 
que la malaltia ocasiona al 
pacient o a valorar la resposta 
al tractament prescrit. la 
posada en marxa d’aquest 
equipament ha estat cabdal, 
especialment en aquest any 
de pandèmia per la COVID-19, 
que repercuteix directament 
en les afeccions respiratòries. 

MÉS 
NOTÍCIES

Les dades epidemiològiques a la regió ebrenca 
empitjoren aquesta setmana

Els casos de contagis 
confirmats acumulats a 

les Terres de l’Ebre s’eleven 
ahir dijous a 10.089 (la 
setmana passada eren 9.990).              
Per tant, en set dies s’han acu-
mulat 99 casos positius més al 
territori (la setmana anterior 
28). Les dades a les Terres de 
l’Ebre tornen a empitjorar. La 
velocitat de propagació del 
virus se situa en 1,81 (setmana 
passada era 0,96) i el risc de 
rebrot està en 114 (divendres 
passat era de 35). El risc va pu-
jant. Aquest dimecres a l’Ebre, 
en un dia, se sumaven 12 nous 
positius de covid-19 confirmats 

per proves PCR o test antigènic 
ràpid. En dades d’ahir, el nom-
bre total de morts des que es 
va iniciar la pandèmia és de 174 
(172 setmana passada). Segons 
les dades oficials facilitades 
ahir per Salut, hi ha 13 persones 
hospitalitzades per contagis a 
centres de les Terres de l’Ebre 
(divendres passat 7). Pel que fa 
a les dades d’ingressats a l’UCI, 
ahir dijous es comptabilitzaven 
12 persones a l’UCI de l’Hos-
pital Verge de la Cinta (3 per 
covid). Setmana passada eren 
10 (4 covid). La taxa de confir-
mats per PCR o tests d’antígens 
és de 45 per cada 100.000 ha-

bitants, pels 16 de la setmana 
anterior. L’4,43% de les proves 
que es fan donen positiu. A la 
regió sanitària de l’Ebre, fins 
ahir, s’han vacunat de la pri-
mera dosi 30.321 persones. Un 
total de 12.777 han rebut ja la 
segona.

A PARTIR D’AVUI DIVENDRES
El Procicat aprova el confinament comarcal 
davant de l’augment de casos
El Procicat ha aprovat 

tornar al confinament 
comarcal a partir de 
divendres, segons ha 
confirmat el Govern en roda 
de premsa.                    
La resolució actual, que permet 
sortir de la comarca amb el grup 
de convivència, havia d’estar vi-
gent fins divendres a la nit, però 
el Procicat ha avançat la limita-
ció de la mobilitat en una reunió 
d’urgència aquest dimecres al 
migdia. El confinament comar-
cal entrarà en vigor la mitjanit de 
dijous a divendres i durarà d’en-
trada fins el dilluns 19 d’abril. La 
consellera de Salut, Alba Ver-

gés, ha dit que la resposta és 
“obligada” davant l’augment de 
casos i que les mesures són les 
més “acurades, justes i impres-
cindibles” possibles. El nombre 
d’ingressats als hospitals i a les 
UCI per covid-19 ha augmen-
tat i les previsions apunten a un 
empitjorament dels indicadors, 
entre els efectes que pugui te-
nir la Setmana Santa i l’infradi-
agnòstic d’aquests dies festius.

Els empresaris ebrencs consideren “incomprensible” que es 
torni a aplicar el confinament comarcal al territori

Tot i que l’Associació 
d’Empresaris de les Co-
marques de l’Ebre (AECE) i 
diversos alcaldes ho estan 
demanant des de l’apli-
cació de la mesura, Salut 
i el Procicat han declinat 
restringir la mobilitat a 
les Terres de l’Ebre com 
a unitat territorial. “És to-
talment incomprensible”, 
ha denunciat Maria José 
Fernández, presidenta 

d’AECE. L’empresariat insis-
teix que no es pot aplicar les 
mateixes restriccions que a 
Barcelona i l’àrea metropoli-
tana en un territori amb una 
densitat de població baixa i 
amb moltes relacions socio-
econòmiques entre les qua-
tre comarques. “No ens han 
fet cas i no tenen en compte 
les necessitats del territo-
ri. Continuen a la seva, fan 
paràmetres per a tots igual, 

Hospital Verge 
de la Cinta: 
ahir dijous, 

12 persones a l’UCI, 
3 d’elles per Covid. 

Les mesures són 
“acurades, justes i 
imprescindibles”

però no és això”, ha lamen-
tat Fernández. Els empresa-
ris buscaran la implicació 
d’alcaldes, del delegat del 
Govern, Xavier Pallarés, i del 
subdelegat a Tarragona del 
govern espanyol, Joan Saba-
té, perquè s’escolti aquesta 
demanda. ”Anirem de la mà 
de qui sigui perquè se’ns es-
colti en benefici de les em-
preses i de totes les persones 
que vivim l’Ebre”.

L’AECE lamenta 
que s’ignori i es 

desatengui la petició 
de considerar la regió 

com una unitat a 
efectes de mobilitat

El risc de rebrot estava 
ahir en 114 (la setmana 

passada en 35). 
Va pujant.
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L’Ajuntament de Tortosa va 
aprovar dijous 1 d’abril una 
modificació pressupostària 
de 14.338.874,50 euros per a 
l’exercici del 2021. Ho va fer 
en un ple extraordinari que va 
comptar amb els vots a favor 
dels grups del govern (Junts i 
PSC), l’abstenció del regidor 
de Ciutadans i els vots en con-
tra dels grups municipals de 
Movem, ERC i CUP. Els grups 
de l’oposició van criticar al 

govern per presentar aquestes 
modificacions i no un pressu-
post per al 2021. 
La modificació pressupostària 
destina 9.638.450 euros a in-
versions. Entre altres eixos, per-
metran desenvolupar accions 
en àmbits com la via pública, 
el patrimoni, la cultura, actua-
cions en zones verdes i arbrat, 
la creació de més carrils bici 
o la potenciació del turisme a 
la ciutat. L’alcaldessa Meritxell 

tortosa
TORTOSA

WORLD SPORTS 
GAMES
Els World Sports Games 
Tortosa 2019 van generar un 
impacte econòmic de més de 
2,5 M€ a les Terres de l’Ebre. 
L’estudi de la URV analitza 
les dades que va suposar la 
presència de 3.000 espor-
tistes amateurs al territori i 
identifica un elevat interès per 
repetir visita.

 

LLIBRE DE JOAN 
TARDÀ 
Joan Tardà presentarà el seu 
llibre, “En defensa pròpia”; 
acompanyat de la regidora de 
l’Ajuntament de Tortosa, Pilar 
Caballé, i el periodista Sergi 
Sol. L’acte, avui divendres,  co-
mençarà a les 19.30h al Centre 
Cívic de Ferreries.

ERC TORTOSA SÍ
El grup municipal d’Esquer-
ra Republicana-Tortosa Sí 
reclama la realització d’un pla 
de millora de l’arbrat urbà a la 
ciutat, “després que el govern 
sociovergent talés de manera 
indiscriminada les mèlies de 
l’avinguda Colom”. Presentarà 
una moció al pròxim ple on 
també proposa que s’estudie 
quin tipus d’arbre autòcton cal 
plantar. Finalment, Esquerra 
Republicana-Tortosa Sí ha 
reiterat el seu rebuig a la 
modificació pressupostària 
aprovada pel govern local i ha 
insistit en el fet que la sessió 
plenària de dijous passat es 
pot declarar nul·la perquè no 
es va justificar la urgència del 
ple, que es va convocar en 
menys temps del que esta-
bleix la legislació. “L’alcaldessa 
Roigé està buidant les arques 
municipals, demana un crèdit 
de 9,5 milions que impossi-
bilitarà disposar de recursos 
municipals per noves inversi-
ons a partir del 2023”.

MÉS 
NOTÍCIES

Roigé va remarcar que les actu-
acions es reparteixen a tots els 
barris i els pobles del munici-
pi i va subratllar que una bona 
part se centrarà en l’atenció a 
les persones, especialment a 
les que més ho necessiten pels 
efectes derivats de la pandèmia. 
La reactivació econòmica és un 
altre dels punts forts de la mo-
dificació. Per una altra banda, 
s’amortitzarà el préstec de 6,2 
milions del deute municipal.

L’alcaldessa lamenta que es torni 
a aplicar el confinament comarcal a l’Ebre

L’alcaldessa de Tortosa Merit-
xell Roigé ha qualificat de 
“molt mala notícia” que es 
torni a aplicar el confinament 
comarcal a partir d’avui diven-
dres. 
Les Terres de l’Ebre reclamen 
des de fa mesos que es tingui 
en compte la singularitat del 
territori, sobretot perquè la 
ciutat de Tortosa concerta ser-
veis que necessiten les quatre 
comarques. 
“Per densitat de població és 
necessari que el confinament 

a l’Ebre sigui en l’àmbit de la 
vegueria, que coincideix amb 
la regió sanitària. Seria més lò-
gic perquè som com una ciutat 
mitjana de l’àrea metropolita-
na”, ha recordat Roigé. 

L’Ajuntament i la URV presenten un pla 
estratègic que defineix les grans 

línies de la pròxima dècada
L’Ajuntament de Tortosa 

i la càtedra d’Economia 
Local i Regional del Campus 
Terres de l’Ebre de la URV 
han donat a conèixer el Pla 
estratègic Tortosa 2020-
2030.                  
Un document que identifica 
els elements d’oportunitat de 
què gaudeix la ciutat i a par-
tir dels quals elabora un seguit 
de propostes per encaminar el 
desenvolupament futur en di-
versos àmbits. Entre aquests, 
destaca seguir treballant en 
la valorització del centre his-
tòric, l’enfortiment dels sec-

tors comercial i turístic com 
a àmbits clau, la implantació 
de noves activitats industrials 
o la consolidació d’esdeve-
niments que aconsegueixen 
atraure visitants a la ciutat, 
com per exemple en qües-
tions culturals o esportives. 

El document proposa 
eixos per implementar 

accions en matèria 
urbanística, industrial, 

comercial o turística

“No entenem que facin altres 
concessions i que aquí no es 

permeti amb les necessitats de 
mobilitat que tenim”.

Roigé insisteix que 
el territori necessita 
la mobilitat entre les 

quatre comarques

L’Ajuntament de Tortosa aprova una modificació 
pressupostària de 14,3 milions, amb més de 9 en inversions

L’alcaldessa Meritxell Roigé, 
ha apuntat que el pla permet 
disposar d’un “full de ruta de 
les actuacions a definir a la 
ciutat durant la pròxima dè-

cada”, malgrat que ha reco-
negut que caldrà adaptar-lo a 
les circumstàncies generades 
durant els últims mesos per la 
pandèmia.
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MODEL DE 
MOBILITAT DEL 
POBLE NOU 
La regidoria de Poble Nou i 
nuclis aïllats, juntament amb 
la de Joventut i Participació 
Ciutadana i la de Serveis al 
Territori i Governació, han 
iniciat les tràmits per rea-
litzar una consulta popular 
entre les persones veïnes 
del Poble Nou del Delta de 
l’Ebre per escollir el model 
de mobilitat d’aquest nucli 
de població.

Dimecres de la setmana pas-
sada es va constituir la mesa 
de treball que ha d’impulsar 
aquesta consulta popular, 
la qual serà vinculant per 
a l’Ajuntament d’Amposta, 
i que decidirà si el model 
de mobilitat existent s’ha 
modificar o, pel contrari, ha 
de seguir tal i com està.

OFICINA DE 
TURISME 
D’AMPOSTA 
La regidoria de Turisme i 
Promoció Exterior d’Ampos-
ta ha fet balanç del nombre 
de visitants que han passat 
per l’Oficina de Turisme 
aquesta Setmana Santa. 
En total, s’ha atès a més 
de 250 persones fent ús de 
les diferents eines d’aten-
ció: trucades telefòniques, 
missatges de WhatsApp 
o de manera presencial a 
l’oficina. D’aquestes perso-
nes, un 65% ha viatjat amb 
parella, un 27% amb família 
i la resta sol o amb amics. 
Les i els visitants, com és 
d’esperar amb la situació de 
pandèmia actual, provenen 
de diferents indrets d’arreu 
de Catalunya, especialment 
de la zona de Barcelona.

PROGRAMA 
ODISSEU
L’Ajuntament d’Amposta 
s’acull al Programa Odisseu. 
Ha presentat dues ofertes 
de pràctiques: una és com a 
tècnic/a ambientòleg/a i l’al-
tra d’enginyer/a industrial.

NOTÍCIES
BREUS

Convocatòria XYZ 2021
Enguany, el certamen de pe-
riodicitat biennal torna al nu-
cli urbà d’Amposta amb la 
voluntat de generar un espai 
de comunicació entre l’art 
contemporani i la ciutadania. 
En la cinquena edició, d’XYZ 
treballarà en l’espai urbà en-
caixonat del Canal de la Dreta 
de l’Ebre, entre el carrer del 
Grau i l’avinguda de la Ràpita. 
La lògica de XYZ parteix d’una 

AGÈNCIA MONTSIÀ
El Fòrum del Talent tanca una nova edició 
adaptant espais i continguts a la pandèmia
El Fòrum del Talent, 

l’àgora ciutadana de 
pensament i innovació, que 
forma part de L’Agència de 
Desenvolupament Local 
del Montsià, tanca l’edició 
d’enguany, que ha tingut 
lloc entre els mesos de 
març i abril, amb èxit de 
participació.               
En total, més de 200 persones 
han debatut activament sobre 
les diferents temàtiques pro-
posades amb l’objectiu de mi-
llorar la governança, la presa 
de decisions col·lectives i el 
teixit comunitari local des d’un 
punt de vista interdisciplinari.

El cicle s’ha adaptat a les me-
sures del moment en cadas-
cuna de les tres sessions, que 
s’han celebrat en espais diver-
sos, àmplis i fins i tot a l’aire 
lliure proposant diàlegs que 
inevitablement han conduit a 
la reflexió sobre com la pan-
dèmia ha afectat a les nostres 
vides personals i professionals 
i com això té una incidència 

sobre el desenvolupament del 
territori. El cicle s’ha acomi-
adat amb la sessió celebrada 
el 6 d’abril al Centre d’Art Lo 
Pati, conjuntament amb Diàs-
pora Ebrenca, i ha abordat la 
mobilitat i els trànsits vitals del 

poble a la ciutat i viceversa ar-
rel de l’exposició La Muda, de 
Josep Piñol i Greta Díaz amb 
l’il·lustrador Ignasi Blanch; la 
pintora Elisabeth Sabala i els 
mateixos artistes autors de 
l’obra.

El cicle ha apropat 
el debat a espais no 

convencionals

Cicle de conferències 
‘Biografies Ampostines’

Per desè any consecutiu, el 
Campus extens de la URV a 
Amposta, el Museu de les Ter-
res de l’Ebre i l’Ajuntament 
d’Amposta, amb la col·labora-
ció de la Diputació, presenten 
una nova edició del cicle de 
conferències Biografies Am-
postines amb l’objectiu de re-
cuperar i divulgar les vivències 
i els treballs realitzats per per-
sones vinculades a la ciutat. 
Com cada any, el cicle consta 
de quatre biografies i inclou 
personatges del passat que 
han destacat en la història més 
recent d’Amposta i personat-
ges del present que han esde-
vingut i esdevenen un referent 
per a les generacions actuals.

‘Sopa de pedres’ protagonista 
de la Xarxa Amposta

El grup Xarxa Amposta ha pro-
gramat per finalitzar aquest 
primer semestre de l’any l’obra 
de titelles “Sopa de pedres” de 
la companyia Engruna Tea-
tre. Aquesta es portarà a ter-
me demà dissabte 10 d’abril a 
les 18 h a l’Auditori de la Unió 

Filharmònica d’Amposta. Les 
entrades per a l’espectacle es 
poden comprar de manera anti-
cipada a http://xarxaamposta.
fila12.cat. El preu és de 6 € so-
cis i carnet jove; i 7 € no socis. 
Degut a  la Covid l’aforament de 
l’Auditori serà limitat.

convocatòria per a artistes i 
creadors residents a l’Estat, 
que optaran a 4.000 € (impos-
tos inclosos) per a la produc-
ció del projecte guanyador. Els 
interessats poden presentar 
convocatòria fins al 2 de maig. 
XYZ vol subratllar la importàn-
cia del patrimoni natural, his-
tòric i cultural del territori,amb 
intervencions a l’espai públic 
amb obres de gran format.
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AL·LEGACIONS 
El Departament de Territori 
i Sostenibilitat ha presen-
tat les aportacions al Pla 
estatal per a la protecció del 
Delta de l’Ebre. El document 
denuncia manca de concreció, 
poca ambició i escàs sentit 
d’urgència en la gestió dels 
sediments fluvials i de les 
sorres litorals. Es defensa 
igual de necessària la solució 
estructural, la de mobilitzar 
fins al mar els sediments flu-
vials retinguts als embassa-
ments, així com la d’urgència, 
la de protegir el front litoral 
amb translocació de sorres 
litorals mentre no arriben els 
sediments esperats

VINCULACIÓ AL 
PLA HIDROLÒGIC 
Les al·legacions de Territori 
i Sostenibilitat remarquen 
la necessitat de mantenir 
un estat de conservació 
favorable dels ecosistemes 
naturals i tingui en compte 
els instruments de gestió de 
la Xarxa Natura 2000. També 
reclama que comprometi 
el Pla Hidrològic que ha de 
sortir a informació pública a 
finals de juny i es tramitarà 
abans que el Pla de protecció 
per incorporar actuacions 
“claus” en matèria de cabals 
variables i mobilització de 
sediments fluvials. 

MOVEM TE 
Movem Terres de l’Ebre ha 
presentat les seues al·legaci-
ons al Ministeri de Transició 
Ecològica en relació a l’infor-
me del Pla de Protecció del 
Delta, des del punt de vista 
del territori però demanant 
la implicació de totes les 
administracions i agents 
socialsper tal d’arribar a 
solucions consensuades que 
s’apliquen sense més retards. 
La formació progressista ha 
fet una crida a la governança 
i el consens: “és necessària la
implicació de tots els agents 
del territori i per això recla-
mem la recuperació de la 
Comissió de Sostenibilitat”.

MÉS 
NOTÍCIES

L’Ampolla presenta també les seues al·legacions
L’Ampolla també s’ha mobilit-
zat. Segons els diferents mo-
dels d’al·legacions que es po-
dien presentar, 345 han estat 
presentades per la ciutadania, 
97 per propietaris afectats, 4 
per titulars d’una explotació 
agrícola, 2 per sectors pro-
ductius i entitats/associacions 
i una per part del grup muni-
cipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (ERC). L’Ajunta-
ment de l’Ampolla també va 
presentar una al·legació que 

va ser aprovada per unanimitat 
pel ple extraordinari celebrat 
el passat dia 29 de març. L’al-
calde, Francesc Arasa, explica 
que “des de l’Ajuntament es-
tem molt satisfets amb la res-
posta dels veïns i veïnes. Com 
hem demanat des del primer 
moment, el territori ha de par-
ticipar i definir l’estratègia de 
protecció per salvaguardar el 
Delta. Esperem que amb el lliu-
rament massiu d’al·legacions, 
el Ministeri modifiqui el Pla”.

MEDI AMBIENT
La Generalitat reclama poder participar en la 
gestió del pla estatal per protegir el delta
Les al·legacions 

presentades pel 
Departament de Territori 
i Sostenibilitat al Pla 
de Protecció del delta 
de l’Ebre del govern 
espanyol reclamen que 
la creació d’un “òrgan de 
cogovernança” que permeti 
la Generalitat participar en 
la seva gestió.               
El Govern retreu que el Minis-
teri per a la Transició Ecològica 
segueix sense atendre aquesta 
reclamació ni tampoc la con-
creció del seu rol en el desen-
volupament de les actuacions. 
En una línia similar a la de la 
Taula de Consens, les al·lega-

cions denuncien la “manca de 
concreció, poca ambició i es-
càs sentit d’urgència” del pla 
en la gestió dels sediments 
fluvials i de les sorres litorals, 
tot defensant com a “igual de 
necessària” aquesta doble ac-
tuació. Aquest òrgan de coo-
peració, insisteix la Generalitat 
en les al·legacions, hauria d’in-
cloure representants de l’ad-

Presentades les 
al·legacions al Pla de 
Protecció del  govern 

espanyol

Deltebre recull 8.877 al·legacions 

ministració catalana, estatal 
–inclosa la Confederació Hi-
drogràfica de l’Ebre-, la Tau-
la de Consens i altres actors 
socioeconòmics “rellevants” 

del territori perquè es puguin 
també tenir en compte les se-
ves observacions i recomana-
cions al document. (ACN) Foto: 

Quim Vallés.

Deltebre s’ha mobilitzat 
en contra del Plan para 

la Protección del Delta del 
Ebro proposat pel Ministeri 
de Transició Ecològica i 
Repte Demogràfic. Tant és 
així que durant aquestes 
setmanes s’han recollit 
8.877 al·legacions, en 
registres independents per 
cada ciutadà i ciutadana, 
per mostrar el rebuig 
al Pla i demanar la seva 
modificació.                   
Per a l’alcalde, Lluís Soler, 
aquest nombre d’al·legacions 
“demostra que la gent de Del-
tebre no està resignada i que 

està preparada per fer front a 
totes les agressions que po-
sin en perill el futur del nos-
tre Delta”. Soler ha qualificat 

aquest dia com a “històric” i 
ha explicat que “aquesta mo-
bilització ha de fer repensar 
l’estratègia del Ministeri i ha 

de permetre que el territori 
pugui participar i definir l’es-
tratègia de protecció per sal-
vaguardar el Delta de l’Ebre”. 
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RECLAMACIONS  I 
RECELS
El projecte de regadiu del 
canal Xerta-Sénia és una 
actuació llargament recla-
mada pels agricultors i les 
cooperatives. 
El canal es va començar a 
construir l’any 1972, com a 
Canal Francisco Franco Mar-
gen Derecho. Havia d’arribar 
a Càlig. L’obra es va aturar a 
Godall, a tocar del riu Sénia, 
a mitjan anys setanta, va 
quedar inacabat i no ha 
funcionat mai. 
El derogat Pla Hidrològic 
Nacional (PHN) del govern 
de José María Aznar preveia 
restaurar-lo per dur aigua del 
riu Ebre a València i Múrcia, 
però finalment el Govern el 
posarà en marxa per ajudar 
els pagesos del Baix Ebre i 
el Montsià a rendibilitzar els 
seus cultius de secà.

50 ANYS 
ESPERANT

La consellera d’Agricultura, Teresa Jordà,  va presentar el projecte. 

XERTA I ALDOVER
El Xerta-Sénia deixarà aviat de ser una promesa: 
regarà en dos anys 190 hectàrees de cultiu
El canal de rec Xerta-Sénia 

deixarà aviat de ser una 
promesa, que s’ha fet esperar 
gairebé mig segle.               
La consellera d’Agricultura, Te-
resa Jordà, ha presentat aquest 
dimecres la primera fase del 
projecte, que abastirà les pri-
meres hectàrees de reg (186) 
als termes municipals d’Aldo-
ver i Xerta. Les obres comen-
çaran a final d’any i els page-
sos tindran rec de suport per 
als cultius en la campanya del 
2023. La Generalitat invertirà 
50,5 MEUR per posar en mar-
xa les infraestructures. Les 
obres es faran en tres fases. 
Més d’un miler de propietaris 
s’han adherit al projecte que 
irrigarà una superfície de 4631 
hectàrees. Jordà ha deslligat el 
sistema de rec de l’amenaça 
que el canal sigui la porta d’un 
transvasament de l’Ebre cap al 

sud. La consellera Teresa Jor-
dà ha oficialitzat, des del punt 
de captació de l’aigua a Xerta 
i davant dels representants de 
la Comunitat de Regants i els 
alcaldes de Xerta i Aldover, “el 
compromís i l’execució” del 
projecte de rec dins d’aquest 
2021 (es preveu que les obres 
comencin a finals d’any) i ha 
defensat que es tracta “d’una 
estructura vital, de país, tant 
o més important que la L9 del 
metro”. “El rec ens portarà unes 
produccions més estables, que 
és vital, i més productivitat i 

més eficiència”, ha afegit. A tall 
d’exemple, una olivera en secà 
en aquestes terres produeix 
1.500-2.000 quilos per hectà-
rea, però amb regadiu en pot 
produir entre 6.000 i 10.000 

quilos de manera estable. El 
canal té una superfície po-
tencial de regadiu de gairebé 
16.500 hectàrees. De moment, 
s’hi ha adherit els propietaris 
de gairebé 4.800 ha.

La consellera 
d’Agricultura presenta 

la primera fase del 
projecte que s’iniciarà 

enguany

baix ebre
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baix ebre

baix ebre

OCUPACIÓ 
TURÍSTICA PER 
SETMANA SANTA
Tal i com apuntaven les 
previsions, els allotjaments 
turístics del municipi han 
registrat una mitjana de 
l’ocupació turística de gaire-
bé el 100 % durant els dies 
festius de Setmana Santa. 
Una xifra que el sector valora 
molt positivament i d’aques-
ta manera, afronta amb posi-
tivisme l’estiu. La pràctica de 
senderisme al GR-92 ha estat 
el principal atractiu turístic.

PLE ORDINARI
L’Ajuntament de l’Ametlla va 
celebrar la setmana passada 
un ple ordinari que va tractar 
sobre els convenis del trans-
port escolar amb el Consell 
Comarcal, diferents punts 
urbanístics, la modificació de 
la plantilla de personal i la 
moció de suport a  l’amnistia. 
El ple també va donar la ben-
vinguda a la nova secretària 
Ma Àngel Benedicto.

RALLYCROSS
Calafat acollirà la Clio RX 
Trophy de Rallycross. El 
calendari previst és el 16 de 
maig el pròleg, el 13 de juny 
el Calafat RX1, el 23 d’octu-
bre el Calafat RX2, el 20 de 
novembre el Calafat RX3 i 
el 21 de novembre el Calafat 
RX4. 
(La Cala Ràdio)

L’AMETLLA 
DE MAR

5 anys de seguiment en directe 
d’una parella d’àguiles calçades
al Parc Natural dels Ports
Una càmera web instal·lada 
el 2017 en un niu d’àguiles 
calçades al Parc Natural dels 
Ports ha aconseguit captar 
l’atenció d’un ampli ventall 
de públics d’arreu del món.                 
Enguany serà la cinquena 
temporada consecutiva que 
s’emet en directe tot el pro-

cés de nidificació. “El principal 
objectiu del projecte consis-
teix a estudiar la dieta i apro-
fundir en aspectes de la bio-
logia, sense causar molèsties 
a l’espècie. Però, a través de 
la càmera, no només seguim 
el procés de nidificació de la 
parella de calçades si no que 

també possibilitem a la ciu-
tadania observar/contemplar 
la vida al bosc”. Amb previsió 
que la parella es decidís per un 
niu nou, s’ha instal·lat una se-
gona càmera web que ha en-
registrat l’arribada puntual del 
mascle i la femella entre el 23 
i el 31 de març. 

Posada a punt de la xarxa de clavegueram de 
l’Ametlla de cara a la primavera i l’estiu

Aqualia, empresa concessi-
onària del Servei Municipal 
d’Aigües de l’Ametlla de Mar, 
està portant a terme les tas-
ques de neteja dels prop de 
500 embornals que hi ha al 
llarg de la xarxa de clavegue-
ram municipal. Aquestes tas-
ques es porten a terme peri-
òdicament i formen part de la 
campanya preventiva i de po-
sada a punt de la xarxa de cla-
vegueram de cara a les pluges 
de la primavera. 
Els treballs, que realitzen ope-
raris de la brigada d’Aqualia de 
l’Ametlla de Mar, consisteixen 
en l’eliminació manual  de la 

brutícia, fulles i papers que 
s’acumulen en el seu interior i 
que podrien dificultar la reco-
llida d’aigua els dies de pluja i 
provocar inundacions.
Aqualia demana la col·labora-
ció dels caleros i caleres, que 
poden contribuir al manteni-
ment de les instal·lacions evi-
tant tirar brutícia en els em-
bornals que poden provocar 
obstruccions i males olors als 
carrers. 
A més, aconsella no utilitzar 
el vàter com a paperera per 
evitar problemes en el clave-
gueram i en els processos bi-
ològics de depuració.

ROQUETES
L’Ajuntament urbanitza un tram del Camí 

del Mig, a la Raval de Cristo 
La regidora d’Urbanisme 

de l’Ajuntament de 
Roquetes, Núria Altadill, 
acompanyada del regidor 
d’Obres Públiques, Ivan 
Garcia, han visitat les obres 
d’urbanització a la Raval de 
Cristo d’un tram del Camí 
del Mig, comprès entre 
el C. Joan Prim i la zona 
industrial IMSA-TAMSA.                 
Núria Altadill ha ressaltat la 
importància d’aquestes obres 
reivindicades pels veïns per-
què “es tracta d’una via impor-
tant de circulació entre el nucli 
de la Raval de Cristo i la Car-
retera C-12 al límit del terme 
municipal, on en aquest punt 
anteriorment dificultava el pas 

de dos vehicles donada la seva 
amplada, amb les obres s’ha 
aconseguit passar d’una sec-
ció de 4 m a 10 m prevista pel 
planejament”.
Les obres han consistit en 
l’enderrocament d’un mur de 
pedra i desplaçament de la 
senyalització vertical, el so-
terrament de les línies de Te-
lefònica, la instal·lació de nous 

punts d’enllumenat públic i la 
creació d’un carril per als vi-
anants. Les obres, que s’han 
executat amb un pressupost 

de 43.644 euros, són el primer 
pas per a una futura millora de 
tot el Camí del Mig de la Raval 
de Cristo. (Roquetes Comunicació)

Les obres, amb un 
pressupost de 43.644 €, 
són el primer pas per a 

una futura millora 
de tot el Camí 
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PROVA PILOT AL 
TRABUCADOR
L’alcalde de la Ràpita, Josep 
Caparrós, explica que “por-
tem des del 2016 demanant 
al Ministeri de Costes de 
l’Estat una concessió per 
regular el Trabucador, però 
no ha sigut possible. Per 
això, l’any passat, coordina-
dament amb el Parc Natural 
del Delta de l’Ebre, vam 
optar per demanar una au-
torització temporal perquè 
entenem que és imprescindi-
ble i urgent ordenar l’espai”. 
Aquesta setmana, l’Ajunta-
ment de la Ràpita ha rebut 
l’autorització de Costes de 
la Generalitat, dins del pla 
d’usos de platges, per poder 
regular i ordenar el Trabuca-
dor, i per tant, aquest estiu 
s’implementarà la prova pi-
lot per regular la massifica-
ció d’aquest paratge singular 
del nostre Delta.
La col·laboració és important 
en aquest projecte i per això, 
Caparrós exposa que “entre 
les diferents administraci-
ons actuants i la ciutadania 
hem de fer un esforç per 
mantenir el Trabucador en 
bon estat per poder conti-
nuar disfrutant-lo, tenint 
en compte que és un dels 
espais mediambientals més 
desitjats del Delta de l’Ebre, 
però a la vegada un dels més 
sensibles”.

DESHIDRATADOR 
TÈRMIC
La Brigada Municipal de la 
Ràpita incorpora un des-
hidratador tèrmic com a 
complement per eliminar les 
herbes espontànies. Ripa-
green és el deshidratador 
tèrmic d’alta velocitat, com a 
complement per eliminar les 
herbes espontànies. L’ad-
quisició d’aquesta eina és 
un recurs més que permetrà 
realitzar la transició cap a 
una gestió del verd urbà més 
sostenible i ecològica perquè 
ofereix una solució alternati-
va als herbicides que s’adap-
ta a tota mena de sòls.

montsià

La Ràpita presenta 800 al·legacions al 
Plan para la Protección del Delta 

L’Ajuntament de la Ràpita ha 
presentat les al·legacions de 
la Taula de Consens pel Delta 
al Plan para la Protección del 
Delta de l’Ebre, elaborat pel 
Ministeri de Transició Eco-
lògica i Repte Demogràfic, 
tal com es va acordar en el 
ple ordinari del mes de març. 

Aquestes al·legacions aposten 
per combinar els moviments 
de sorres litorals i l’arribada de 
sediments fluvials com a estra-
tègies complementàries per a 
preservar el Delta de l’Ebre.
Per altra part, la Ràpita també 
presenta les 800 al·legacions 
que ha signat i presentat la ciu-

tadania.
Del total de les al·legacions 
presentades, 100 correspo-
nen a persones amb propietats 
afectades per les propostes 
que estableix el Ministeri i les 
700 restants, a la ciutadania 
que vol mostrar el seu des-
acord amb el pla.

MÉS 
NOTÍCIES

Eliminats tots els elements de simbologia 
franquista de la via pública de la Ràpita

Amb la darrera retirada de to-
tes les plaques franquistes dels 
habitatges de la Ràpita, el mu-
nicipi elimina tots els elements 
de simbologia franquista de 
la via pública i dona compli-
ment a la Llei de Memòria His-
tòrica. La llei, que compleix 
l’Ajuntament de la Ràpita, fixa 
que no pot haver-hi elements 
d’aquest tipus a la via pública i 
determina que les administra-
cions públiques han de pren-
dre les mesures oportunes per 
a la retirada d’escuts, insíg-
nies, plaques i altres objectes 
o mencions commemoratives 
d’exaltació, personal o col·lec-

tiva de l’alçament militar, de la 
Guerra Civil i de la repressió 
de la dictadura. El consisto-
ri va remetre, fa pocs mesos, 
un requeriment a les comu-
nitats de propietaris dels im-
mobles on se situaven les pla-
ques de simbologia franquista 
per informar-los de la retirada 
d’aquestes. Passat el termini, 
han estat els mateixos propi-

etaris qui han retirat cada una 
de les plaques, tot i que tenien 
a la seva disposició els serveis 
tècnics municipals perquè ho 

fessin. 
L’alcalde, Josep Caparrós, ex-
pressa el seu agraïment als 
propietaris dels habitatges.

LA RÀPITA
L’Ajuntament regularà l’accés al Trabucador 

aquest estiu per controlar els visitants
L’Ajuntament de la 

Ràpita regularà l’accés 
al Trabucador aquest 
estiu davant l’afluència de 
vehicles que el visiten.                 
Durant els mesos de juliol i 
agost tindrà lloc aquesta pro-
va pilot per controlar l’allau de 
visitants, analitzar quines són 
les necessitats i les demandes 
del Trabucador i dotar-lo de 
serveis. S’instal·larà un control 
d’accés, un punt d’informació 
i gestió turística, serveis sani-
taris i tres zones d’estaciona-
ments. 
En aquesta prova pilot, s’establi-
ran taxes per accedir: els cotxes 
hauran de pagar un import de 5 
€, les caravanes o autocarava-

nes de 8 € i les motos de 3 €. Els 
rapitencs i rapitenques comp-
taran amb una bonificació del 
100% i per tant, no hauran de 
fer front al pagament de la taxa. 
Els diners obtinguts de les taxes 
es revertiran en el manteniment 
del Trabucador, és a dir, es des-
tinaran a fer front a les despeses 
que suposa la seva regulació i a 
la conservació de l’espai natural.

La prova pilot fixa un 
preu de 5 euros per 

als cotxes i de 8 euros 
per a les caravanes o 

autocaravanes

Han estat els mateixos 
propietaris els qui han 

retirat cadascuna de les 
plaques



10 DIARI MÉS EBRE • divendres 9 d’abril / 2021 montsià

‘TOT COR’ 
Descobrir el projecte Tot Cor 
de Pepa Reverter és ado-
nar-se de la bellesa extrema 
que pot arribar a tenir el 
cor com a símbol universal 
de l’amor. És redescobrir 
el talent i la sensibilitat 
d’aquesta artista canareva 
que, en ple procés de dol per 
la pèrdua de la seua mare, 
ha estat capaç d’impulsar 
un projecte solidari que té 
tanta bellesa com significat. 
El seu Cor és un homenat-
ge a la seua mare, Paquita 
Sancho, i és també una acció 
de solidaritat amb totes les 
persones afectades d’es-
clerosi lateral amiotròfica 
(ELA). 

CAMPANYA DE 
DONACIÓ DE 
SANG 
La campanya de donació 
de sang que va tenir lloc 
dimarts 6 d’abril, al Centre 
Cívic d’Alcanar va ser tot un 
èxit. Tot i la crisi del coro-
navirus van ser moltes les 
persones que es van adreçar 
a donar sang i plasma per a 
augmentar les reserves. 

ALCANAR

Entren en funcionament els mòduls de suport per 
a l’activitat COVID a centres d’atenció primària
Els mòduls de suport per a 
l’activitat COVID dels centres 
d’atenció primària de l’Aldea 
i Alcanar han entrat en funci-
onament a partir d’aquest di-
marts 6 d’abril. Els mòduls es 
van instal·lar als CAP a principis 
de la setmana anterior.  
La voluntat és traslladar a 
aquests espais annexos l’activi-
tat relacionada amb el corona-
virus –proves PCR, tests ràpids, 
identificació de contactes, ex-
ploracions, etc.– per garantir 
els dobles circuits. 
Als mòduls, s’hi podrà fer 
l’atenció a persones amb pro-
blemes respiratoris i símpto-
mes de la COVID-19. Sobretot 
estan pensats per als CAP que 
ara tenen dificultats d’espai per 
mantenir un circuit separat en-
tre l’atenció dels pacients amb 
sospita de COVID-19 i els que 
hi van per altres motius. El des-
plegament d’aquestes estruc-

tures es farà en espais propers 
als centres i seran gestionats 
pels mateixos equips d’atenció 
primària (EAP), que seran els 
que en decidiran l’ús concret.
A la Regió Sanitària de Terres 
de l’Ebre hi ha prevista la ins-
tal·lació d’un total d’11 mòduls 
de suport que s’ubicaran als 
CAP d’Alcanar, CAP L’Aldea, 
CAP L’Ametlla, CAP Gandesa, 
CAP Deltebre, CAP Flix, CAP 
Móra la Nova, CAP Roquetes, 
CAP El Temple de Tortosa, CAP 
Ulldecona i CAP La Sénia i, en 
segona fase, el CAP Sant Car-
les de la Ràpita, on s’instal·la-
rà un mòdul d’ampliació de 6 
consultes. El desplegament de 
mòduls s’emmarca en el Pla 
d’enfortiment i transformació 
de l’atenció primària, amb l’ob-
jectiu d’oferir més espai i con-
fort a la ciutadana i crear cir-
cuits diferenciats entre COVID 
i no COVID. Mar Lleixà, gerent 

SANTA BÀRBARA
Jornades Culturals: Lia Sampai 

i les Lorquianes, plats forts 

L’any passat les Jornades Cul-
turals no es van poder fer i 
aquest any sí però amb mol-
tes limitacions. El dia 17 d’abril 
serà la presentació. L’acte 
d’inauguració comptarà amb 
la presentació del segon disc 
de la cantautora d’arrels pla-
neres Lia Sampai i Adrià Pa-
gès presentant “Amagatalls de 
llum”. Durant aquells dies hi 

haurà altres activitats com pre-
sentacions de llibres d’autors 
locals. I el dissabte 24 torna un 
altre dels plats forts de les Jor-
nades amb l’entrega dels pre-
mis del concurs literari, amb 
un recital musicat a càrrec de 
Lorquianes. 
Tota la programació serà a l’ai-
re lliure i complint amb les me-
sures de seguretat.

SANT JAUME
24 hores d’informació

La pantalla tàctil d’informació 
turística situada a la façana de 
l’Oficina de Turisme de Sant 
Jaume d’Enveja, inclou tota la 
informació del municipi com 
els llocs d’interès turístics i 
també tots els serveis extis-
tents: restaurants, comerços i 
altres, així com tota la informa-
ció de les activitats turístiques, 
culturals, festes, platges, i mol-

tes altres qüestions d’interès 
per als turistes.
L’accés de la pantalla està 
adaptat a persones de mobilitat 
reduïda i ja està en funciona-
ment les 24 hores del dia i els 
set dies de la setmana.
D’altra banda, informar que 
l’horari de l’Oficina de Turisme 
és de dimarts a diumenge i fes-
tius de 10 a 14 hores.

de la Regió Sanitària de Terres 
de l’Ebre, ha volgut destacar 
la importància de “mantenir 
un doble circuit per tal de no 
comprometre l’activitat normal 
del centre”. Lleixà també ha 
volgut posar èmfasi en “aques-
ta estratègia de reforç que des 
de Salut s’està implementant 
sobre l’Atenció Primària, amb 
inversions importants que ro-

ALCANAR/L’ALDEA

‘DEFENSEM LO 
DELTA’ 
La setmana passada, l’Ajun-
tament de Sant Jaume i el 
de Deltebre van desplegar 
una pancarta al bell mig del 
Delta, al pont Lo Passador, 
amb el missatge “Lluitem 
pel futur, defensem lo Del-
ta”, visible per a les embar-
cacions que creuin el pont i 
per a les diferents activitats 
aquàtiques que es realitzen 
al riu.

‘LO PASSADOR’

mandran al territori més enllà 
de la pandèmia”.

Salut instal·larà a la 
Regió Sanitària de 

Terres de l’Ebre un total 
d’11 mòduls de forma 

progressiva



11DIARI MÉS EBRE • divendres 9 d’abril / 2021

TERRA ALTA

La Denominació d’Origen 
Terra Alta, juntament amb un 
grup dels cellers que la con-
formen, s’han unit per dir prou 
a la massificació eòlica que 
pateix la comarca i que s’ha 
convertit en un dels principals 
problemes, no només paisat-
gístics sinó també econòmics 
per al sector del vi.  
Sota el lema ‘No hipotequem 
el nostre paisatge. Prou mas-
sificació eòlica a la Terra Alta’, 
els cellers aboquen dades que 
donen una visió global de 
l’impacte negatiu que tenen 
les centrals eòliques al territo-
ri en general, i al món del vi en 
particular, mentre acaben ves-
sant el seu vi sobre una terra 
on, avui dia, es cultiven raïms, 
però que, “en cas de continu-
ar endavant amb els diferents 
projectes de centrals eòliques 
en marxa, faria molt difícil la 
viabilitat d’un sector molt lli-

gat al paisatge”.  Amb un ví-
deo, la DO Terra Alta vol con-
tinuar donant veu a la lluita 
contra la massificació que su-
posarà la implantació de nous 
parcs eòlics a la comarca, que 
es traduiria en un important 

“No hipotequem el 
nostre paisatge. Prou 
massificació eòlica a 

la Terra Alta”

ribera/terra alta

TEATRE 
Aquest any es commemo-
ra el 90è aniversari de la 
proclamació de la Segona 
República. Entre els actes 
commemoratius tindrà lloc 
l’obra de teatre “Els dar-
rers dies de la Catalunya 
Republicana” a càrrec de la 
companyia Terra Teatre, que 
narra uns dies viscuts per 
l’escriptor i polític Antoni 
Rovira i Virgili quan entra 
en fase culminant l’ofensiva 
final de Franco contra Cata-
lunya. Diumenge 11 d’abril, 
a les 18 h al Cinema de La 
Unió Social. Venda d’entra-
des a les oficines municipals 
del 6 al 9 d’abril al preu de 
3 euros. 

FLIX

APLEC 
INTERNACIONAL  
Adifolk, l’Associació per la 
Difusió del Folklore, ha pre-
sentat a Tortosa el programa 
del 33è Aplec Internacional 
que es farà a l’Alguer els dies 
24,25 i 26 de setembre, si la 
situació sanitària ho permet. 
Hi aniran La Lira de Roquetes, 
la Copla i el grup de jota Pa-
racota d’Amposta, les pubilles 
i hereus de Gandesa i Vilalba, 
l’Associació Morràpita i els 
geganters de Tortosa que se-
ran els portadors dels gegants 
de la Federació de Catalunya. 
Més info a la plana 16.

ADIFOLK

DIPUTACIÓ 
El Pla d’Acció Municipal de 
la Diputació ha atorgat les 
següents ajudes a Gan-
desa: Compra d’un tractor 
per als serveis municipals, 
Pavimentació i serveis al 
carrer Ramon Berenguer IV, 
adequació i millora de les 
instal·lacions lúdico-espor-
tives (Mobiliari infantil parc 
la bassa, reforma i adequa-
ció del bar de les piscines, 
construcció de banys públics 
al pati de les escoles velles, 
pumptrack - circuit de bicis).

GANDESA

EL PINELL
Rescats per part dels 

Bombers de la Generalitat
Els Bombers de la Generalitat 
van efectuar 17 rescats durant la 
Setmana Santa i fins diumenge 
passat, acumulant 101 operaci-
ons una xifra rècord.
A Pinell de Brai, un escalador va 
caure en una zona d’escalada 
de la Vall Closa i va fer falta acti-
var un helicòpter de rescat amb 
GRAE i sanitaris, a més d’una 
dotació terrestre, per atendre’l 
i dur-lo a l’hospital Verge de la 
Cinta de Tortosa per un fort cop 
a l’esquena.
En clau ebrenca, L’Ametlla de 
Mar també l’escenari de dues de 
les actuacions de diumenge. La 
primera va tenir lloc al camí de 
ronda, on una dona de 64 anys 
va patir una lesió a prop del ce-
mentiri. Es van activar dues do-
tacions terrestres que van haver 
de tallar la tanca perimetral del 
recinte per assistir-la amb segu-
retat i traslladar-la amb rapidesa 
a l’ambulància. El segon acci-
dent, també diumenge, es va 

produir quan una dona va cau-
re per unes roques i va patir un 
traumatisme al genoll. Van aten-
dre-la tres dotacions terrestres, 
tot i que també es va activar un 
helicòpter amb GRAE i sanitaris, 
que finalment no van poder ac-
tuar perquè el cos es va poder-
dur per terra fins a l’ambulància.

TERRA ALTA
Llum verda a un altre parc 

eòlic i un parc solar a Tivissa

La Ponència d’Energies Re-
novables va donar la setma-
na passada llum verda al parc 
eòlic El Sequet, que afecta els 
termes municipals de Batea, 
Gandesa, Corbera d’Ebre, la Fa-
tarella i Ascó, que promou Enel 
Green Power España. El pro-
jecte consta de 10 aerogenera-
dors de 5 MW de potència i 115 
metres d’alçada de boixa. L’òr-
gan tècnic també ha autoritzat 
l’emplaçament de la planta fo-
tovoltaica Greentarraco 2, de 
l’empresa Greencells, al terme 
municipal de Tivissa. El parc 

ocuparà 72,20 hectàrees de 
superfície al paratge de les Pla-
nes dels Burgars (tindrà gaire-
bé 90.000 mòduls fotovoltaics 
monocristal·lins). En la mateixa 
sessió, del 22 de febrer, la Po-
nència va rebutjar l’emplaça-
ment del parc eòlic Xerta.

La Ponència d’Energies 
Renovables desestima 
l’emplaçament del parc 

eòlic Xerta

Cellers de la  DO Terra Alta s’uneixen per dir ‘NO’
a la massificació eòlica a la comarca

increment sobre el ja de per si 
enorme impacte que tenen les 
centrals actuals i que, a més, 
“després de més de 10 anys en 
funcionament, no han repor-
tat els beneficis promesos en 
el moment de la construcció”.  

Actuacions també a 
l’Ametlla, amb dues 

incidències
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XERTA
La unitat especialista de 
desactivació d’explosius dels 
Mossos d’Esquadra, TEDAX, 
ha retirat aquest dissabte un 
total de 32 artefactes explo-
sius de la Guerra Civil en un 
marge d’una zona de conreu a 
Xerta. Els professionals s’han 
endut els explosius per a la 
seva destrucció amb segure-
tat. El cos policial ha recordat 
a la ciutadania a través d’una 
piulada que en cas de trobar 
artefactes com aquests, no els 
manipulin i truquin al telèfon 
d’emergències 112.

PAÜLS 
L’Ajuntament informa als 
veïns i veïnes que aquesta 
setmana han començat els 
treballs de neteja de la franja 
forestal dels voltants del 
municipi. Continuen les actu-
acions dels darrers anys. Una 
actuació amb el suport de la 
Diputació de Tarragona.
D’altra banda, l’Ajuntament 
també ha informat que el 27 
d’abril acaba el termini de 
presentació per empreses, ne-
gocis, botigues i autonoms del 
poble per a rebre subvenció 
per pal.liar els efectes ocasio-
nats per la covid-19. Conceptes 
subvencionables: subminis-
traments, quotes d’autònoms, 
despeses per treballadors 
assalariats, lloguers i préstecs 
relacionats amb l’activitat 
econòmica, impostos i taxes.

MAS DE 
BARBERANS
L’Ajuntament ha informat que 
des de la setmana passada 
s’ha posat en funcionament  la 
web municipal. 
“Fruit d’un bon treball, co-
mençat a l’anterior legislatura 
i continuat amb aquesta, que 
ens alegra molt que vegi la 
llum”. 
Al web, a més de notícies 
d’actualitat, es pot trobar 
informació d’interés del 
municipi i també del propi 
Ajuntament.  
https://masdebarberans.net/

MÉS 
NOTÍCIES

Benifallet, visites a les Coves 
i viatges amb el Llagut 

L’Ajuntament de Benifallet ha 
informat que, fins dilluns pas-
sat, 2.501 persones han visitat 
les Coves Meravelles des que 
van reobrir al públic el 20 de 
març passat. I 924, han viatjat 

amb el Llagut Benifallet, que va 
tornar al riu el 27 de març.
Es recorda que les Coves 
obren a partir d’ara de dime-
cres a diumenge i el Llagut vi-
atja tots els caps de setmana.

ALDOVER
Cremen 2.000 metres quadrats 
de massa forestal, a prop del camp de futbol
Els Bombers de la 

Generalitat van treballar 
dilluns en un incendi de 
vegetació a Aldover.                  
El foc es va declarar a la zona 
del camp de futbol. Fins al lloc 
es van desplaçar sis unitats ter-
restres i una unitat aèria. En 
total van cremar 2.000 metres 
quadrats de massa forestal, 
principalment matolls.

Incendi a Bítem
Així mateix, a Bítem també va 
haver un incendi dilluns. Van 
cremar 1900 metres quadrats 
de vegetació a la llera del riu 
Ebre. Hi van treballar quatre 
dotacions. Els dos incendis van 
quedar extinguits.

Ignasi Blanch participarà en el projecte artístic que commemorarà 
el 60è aniversari de l’aixecament del mur de Berlín

L’il·lustrador roquetenc Ignasi 
Blanch participarà en el pro-
jecte artístic que commemo-
rarà el 60è aniversari de l’ai-
xecament del mur de Berlín 
aquest agost a la capital ale-
manya. Segons ha explicat ell 
mateix a l’ACN, dissenyarà una 
obra que serà la “segona part” 
del seu mural ‘Parlo d’amor’ 
que va fer sobre el mur el 

1990, poc després de la seva 
caiguda, i que encara continua 
visible. Més d’un centenar d’ar-
tistes van pintar llavors 1.316 
metres de paret en el que es 
coneix com a East Side Gallery i 
l’il·lustrador de Roquetes va ser 
l’únic representant de l’Estat. 
L’obra que ara prepara explicarà 
el significat de la primera, que 
defineix com “un clam a esti-

mar amb llibertat”, i contindrà 
les paraules ‘Parlo d’amor’ en 
molts idiomes.

A Bítem també va haver un incendi que va cremar 1900 metres quadrats
de vegetació a la llera del riu Ebre

Consell Comarcal 
del Baix Ebre

El tram del Baix Ebre del Camí 
Natural-Via Verda de la Val de 
Zafán ha registrat un total de 
24.759 usuaris entre el 27 març i 
el 5 d’abril, segons els compta-
dors del Consell Comarcal.

Benifallet: 6.063 ciclistes i 1.450 
vianants
Aldover: 3.670 ciclistes i 2.508 
vianants
Tortosa: 4.845 ciclistes i 6.223 
vianants.

L’il·lustrador de Roquetes 
va ser l’únic representant 
de l’Estat que va pintar 

sobre el mur el 1990, 
després de la caiguda
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DELTEBRE
Demà dissabte 10 d’abril es 
posarà en funcionament un 
nou servei al nucli de Riumar: 
una línia de bus que unirà 
el nucli amb Deltebre, Sant 
Jaume, l’Aldea i Tortosa. El 
servei es prestarà durant tots 
els caps de setmana de l’any, 
dissabte i diumenge, i durant 
els mesos de juliol, agost i la 
Setmana Santa funcionarà 
diàriament. L’alcalde,  Lluís 
Soler Panisello: “Aquesta 
línia de bus ens permet en-
fortir, encara més, l’oferta de 
serveis que prestem als veïns 
i veïnes de Riumar, i també 
a tota la gent que ens visita, 
unint el nucli de Riumar 
amb altres municipis i zones 
d’interès”.

CAMARLES 
Ja està disponible un nou 
número del butlletí d’infor-
mació municipal de Camar-
les, que repassa l’actualitat 
recent de Camarles i Lligallos.

JESÚS 
Els Bombers de la Generalitat 
es van activar dimecres 7 
d’abril quan van rebre l’avís 
d’un incendi en un local de 
l’EMD de Jesús, a Tortosa, 
a les 07.38 hores. El foc 
va tenir lloc en un taller 
de confecció de roba i va 
cremar diverses peces i el 
fum ha afectat l’habitatge 
de damunt. Els Bombers 
van desplaçar fins al lloc, al 
carrer de Flix número 31, tres 
dotacions. 
A causa de l’incendi una per-
sona va resultar ferida lleu 
per intoxicació i fou evacuada 
pel Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM).

MÉS 
NOTÍCIES

A L’HOSPITAL DE JESÚS
El Suprem anul·la el contracte per 
subministrar material d’hemodiàlisi 

L’Ajuntament de Deltebre consolida 
el seu deute en mínims històrics

Consell del Montsià: 
Ajuts Transport Escolar

Ja es poden demanar els ajuts 
individuals de desplaçament a 
centres educatius per al curs 
20-21. Poden sol.licitar la sub-
venció les famílies de l’alum-
nat matriculat al segon cicle 
d’educació infantil, educació 

primària i educació secundària 
obligatòria que resideixen a la 
comarca del Montsià. El termi-
ni per a presentar les sol.lici-
tuds és del 6 al 23 d’abril. 
La documentació s’ha d’entre-
gar als centres educatius.

El Tribunal Suprem ha 
anul·lat definitivament el 

contracte per subministrar 
material d’hemodiàlisi 
a l’Hospital de Jesús de 
Tortosa, que es va licitar 
conjuntament amb la 
construcció d’aquesta unitat 
vulnerant la llei.                  
Una de les empreses que volia 
concórrer a la licitació, Baxter, 
va portar el cas fins el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalu-
nya, que li va donar la raó fa dos 
anys. Argumentava que la soci-
etat municipal GESAT, titular del 
centre, havia unit il·legalment 
en el mateix plec de condicions 
per a l’obra i el subministrament 
de fungibles durant nou anys. 
El contracte va adjudicat el 

2016 a Fresenius per 10,79 mi-
lions d’euros més IVA -7,19 dels 
quals pel material fungible i els 
3,6 restants, per l’obra i equipa-
ments-. 
Amb la confirmació de l’anul-
lació del plec de clàusules, el 
Suprem obliga ara a GESAT, 
controlada per l’Ajuntament de 
Tortosa, a reiniciar el procés 
de licitació del contracte de 
subministrament. L’alcaldessa, 
Meritxell Roigé, ha recordat que 
en la contractació va interve-
nir la societat GINSA -del grup 
Sagessa-, que fins 2018 gestio-
nava el centre, seguint models 
utilitzats en altres equipaments. 
En termes econòmics, Roigé 
ha adduït que no tindrà efectes 
més enllà de separar el paga-

ment de les obres i la provisió de 
fungibles al llarg del temps. En 
canvi, segons el portaveu d’ERC, 
Xavier Faura, la contractació 
anul·lada suposarà al consistori 
haver d’assumir, com a mínim, el 
pagament de 2,2 milions d’euros 
per regularitzar la situació.

La societat municipal 
GESAT haurà de 
repetir la licitació

Primera Síndica de Greuges 
de la història de Deltebre

Aquest dimecres s’ha efectuat 
la presa de possessió de Rosa 
Vandellós com a primera Síndi-
ca de Greuges de la història de 
Deltebre. 
Una figura que neix per acord 

del plenari municipal del man-
dat anterior amb l’objectiu que 
la ciutadania pugui tenir un ca-
nal de transmissió de greuges 
vers el funcionament del propi 
Ajuntament.

Tot i la pandèmia de la CO-
VID-19, la qual ha comportat 
un reajustament de les polí-
tiques públiques de l’Ajunta-
ment de Deltebre per facilitar 
la recuperació socioeconòmi-
ca del municipi, l’endeutament 
de la institució segueix estant 
en mínims històrics situant-se 
en una ràtio del voltant del 
44,70%, lluny del màxim legal 

previst que s’eleva al 110%.
Així ho va explicar la tinent d’al-
caldia, Elisabeth Tomàs, en el 
marc de la sessió plenària cele-
brada la setmana passada. 
Elisabeth també va fer referèn-
cia a altres dades que posen 
en valor la bona salut de la hi-
senda municipal. Per exem-
ple, el romanent de tresoreria 
s’eleva als 4.811.555,63€, gai-

rebé 600.000€ superior al de 
l’any anterior, i l’estalvi net 
també augmenta 200.000€ si-
tuant-se, aquest any 2020, en 
1.946.037,77€. Finalment, i pel 
que fa al pagament de pro-
veïdors, la mitjana es situa al 
voltant dels 8,70 dies, la qual 
també es manté en mínims his-
tòrics.  
L’alcalde, Lluís soler, ha desta-

cat que “aquestes dades mos-
tren que, malgrat el context 
d’adversitat actual marcat per 
la pandèmia i per la reducció 
d’ingressos, seguim duent a 
terme una gestió acurada de 
la hisenda de l’Ajuntament de 
Deltebre, sense oblidar que 
seguim actuant en inversions 
per a la millora i transformació 
del nostre municipi”.
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L’ATUR CAU
El Camp de Tarragona i les 
Terres de l’Ebre han registrat 
una caiguda de l’atur al mes 
de març de 1.312 persones. 
D’aquesta manera es trenca la 
tendència a l’alça dels darrers 
mesos i la xifra d’aturats 
se situa en els 61.580, un 
2,09% menys respecte el mes 
anterior. Pel que fa al número 
d’afiliats a la Seguretat Social, 
al març s’ha incrementat en 
2.257. 

SUPORT A PACO 
GAS
Una delegació d’Esquerra 
Republicana de Catalunya es 
concentrarà i acompanyarà 
dilluns a l’alcalde republicà de 
Roquetes, Paco Gas, fins al 
jutjat de Tortosa on se’l jutjarà 
pel referèndum de l’1 d’octu-
bre. El judici començarà a les 
9.30 hores i es preveu que 
pugui finalitzar al migdia.

 

ILLA VOL 
PRESENTAR-SE A 
LA INVESTIDURA
El dirigent del PSC Salvador 
Illa ha explicat que torna-
rà a dir a la presidenta del 
Parlament, Laura Borràs, que 
vol presentar-se a la investi-
dura. Així ho farà quan Borràs 
convoqui una nova ronda 
de consultes amb els grups 
després de la investidura 
fallida de Pere Aragonès. De 
moment, no hi ha calendari 
per a aquesta nova ronda però 
no serà aquesta setmana ja 
que Borràs vol veure primer 
com evolucionen les negoci-
acions. “Li tornaré a reiterar 
la meva disposició d’intentar 
una investidura perquè no és 
moment d’eleccions sinó d’un 
govern de servidors públics”.

MÉS 
NOTÍCIES

El 33è Aplec Internacional d’Adifolk 
es farà a l’Alguer al mes de setembre

Adifolk, l’Associació per 
la Difusió del Folklore, ha 
presentat a Tortosa el programa 
del 33è Aplec Internacional que 
es farà a l’Alguer (Sardenya, 
Itàlia) els dies 24,25 i 26 de 
setembre, si la situació sanitària 
ho permet. Hi participaran 40 
grups i més de 800 actuants 
per mostrar la cultura popular 
catalana. Els grups i entitats 
culturals de les Terres de 
l’Ebre hi tindran una destacada 
participació, coincidint amb la 
capitalitat cultural i gegantera 
de Tortosa enguany. Hi aniran 

La Lira de Roquetes, la Copla 
i el grup de jota Paracota 
d’Amposta, les pubilles i hereus 
de Gandesa i Vilalba dels Arcs, 
l’Associació Morràpita i els 

PLE ABSOLUT
Les Terres de l’Ebre tanquen una ‘Setmana 

Santa’ amb una ocupació del 100%
Les Terres de l’Ebre 

tanquen una Setmana 
Santa amb bones xifres 
d’ocupació.                  
A l’Ebre s’ha registrat ple ab-
solut, fins al punt de millorar 
les xifres d’ocupació de l’any 
2019. 
Tal i com apuntaven les previ-
sions, cases rurals, càmpings 
i apartaments turístics han 
acaparat el turisme aquesta 
Setmana Santa, una alenada 
d’aire fresc per al sector tu-
rístic.
No obstant, la limitació d’afo-
rament del 30% en els res-
taurants ha impedit que els 
empresaris poguessin fer més 

caixa. LAssociació d’Empre-
ses d’Ecoturisme del Delta es 
congratula que les activitats 
a l’aire lliure també hagin fet 
ple. Amb tot, la massificació 
d’aquests dies concentrada 
a l’entorn del delta de l’Ebre 
preocupa a un territori molt 
sensibilitzat vers un espai na-
tural protegit que no pot as-

sumir una gran càrrega turís-
tica. “Aquesta Setmana Santa 
ens ha demostrat que tenim 
deures a fer”. D’altra banda, les 
bones sensacions que a nivell 
turístic ha deixat la Setmana 
Santa contrasten amb el con-

finament comarcal establert 
ja a partir d’avui. Al territori es 
reclama que les 4 comarques 
siguin considerades com una 
unitat. No fer-se, lògicament, 
perjudica els establiments, so-
bre tot la restauració. 

A l’Ebre s’ha registrat 
ple absolut, fins al 

punt de millorar les 
xifres d’ocupació de 

l’any 2019.

Tortosa com a 
Capital de la Cultura 
Catalana 2021 i les 
Terres de l’Ebre hi 

tindran una important 
representació

geganters de Tortosa que seran 
els portadors dels gegants de la 
Federació de Catalunya. 

L’Aplec de l’Alguer va quedar 
ajornat l’any passat per la 
Covid-19. 

ERC i JxCat reprenen les negociacions
amb la primera reunió després de Setmana Santa

Dimecres es van reprendre 
les reunions. Els equips ne-
gociadors d’ERC i de JxCat 
van tornar a veure’s cara a 
cara. La trobada fou la pri-
mera després dels dies de 
reflexió i anàlisi per separat 
que han tingut els indepen-
dentistes aprofitant la Set-
mana Santa. La negociació, 
però, sembla que, malgrat els 
contactes puntuals que s’han 

mantingut, no ha avançat en 
excés i continua sobre la tau-
la el paper que ha de tenir el 
Consell per la República (CxR) 
en el full de ruta independen-
tista, la viabilitat d’algunes de 
les propostes del pacte entre 
ERC i la CUP, i l’estructura del 
possible Govern de coalició, 
que encara està pendent de 
tractar. 
La represa de les reunions 

coincideix, a més, amb l’epi-
sodi del fins ara membre de la 
Mesa del Parlament i de JxCat, 
Jaume Alonso Cuevillas, que 
ha acabat dimitint del seu càr-
rec després de les discrepàn-
cies amb algunes estratègies 
independentistes a la cambra. 
Des d’ERC, el diputat Roger 
Torrent demanava que la seva 
substitució a la Mesa es tractés 
en bloc amb la investidura del 

candidat d’ERC, Pere Arago-
nès, afegint així un element 
més a les converses que ara 
es reinicien.
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GANDESA, 3 
DERROTES
El millor premi per a un club 
que complirà el seu centenari 
seria estar en el més alt de la 
cúspide. El Gandesa, per pri-
mera vegada en la història, 
militava a la primera catalana 
però el destí i la covid han fet 
que hagi tingut tres derrotes 
consecutives. La primera fou 
quan va comunicar que no 
tindria futbol base pel covid, 
la segona la retirada del filial, 
que havia ascendit a 3 catala-
na, i l’última i la més dolo-
rosa: no poder competir a la 
1a catalana per les dificultats 
actuals. 31 equips de la pri-
mera catalana, que no volien 
jugar, van deixar gairebé en 
calçotets al Súper Gandesa 
que ha estat l’únic que s’ha 
mantingut ferm en la decisió. 
La resta van passar d’un No 
a un Sí en un tres i no res. 
Sinó s’acaben les lligues, el 
Gandesa podrà seguir a 1a 
Catalana. I si s’acaben, com a 
premi, el baixaran a la 3a ca-
talana i dos anys sense poder 
ascendir. Per a mi el Gandesa 
només ha comès dos petits 
errors. El risc d’ascendir a la 
Primera quan amb el tema de 
la covid podia passar de tot, 
i així ha estat. I més sabent 
que en un 90% el descens 
era possible. La renúncia a 
pujar potser hauria estat més 
encertada. Després penso 
que  haguessin hagut de 
competir a 1a catalana com-
pletant la plantilla amb qui 
volia jugar del primer equip 
i filial. Només resta dir ànim 
Gandesa i a lluitar per estar 
a la 2a catalana on va jugar 
20 temporades consecutives. 
Jo diria als de la Federació 
que siguin samaritans amb el 
Gandesa perquè pugui jugar 
a 2a catalana. No sé, crec que 
aplicaran el reglament per la 
covid. I ho veig una injustícia 
total.

CELMA

DE MOMENT, TOTS 
A JUGAR 
El Procicat va aprovar dime-
cres el confinament comarcal, 
a partir d’avui, davant de 
l’augment de casos. El mateix 
dimecres la tarda, les pregun-
tes que es feien els clubs eren 
nombroses. És cert que les no-
ves mesures falta que siguin 
confirmades pel DOG, però 
la previsió ja hauria d’estar 
llesta. El que puc informar és 
que els jugadors i tècnics, amb 
les llicències federatives de 
la temporada en curs, poden 
transitar per anar a jugar i 
a entrenar d’una comarca a 
una altra. També els fisios i 
auxiliars que estiguin autorit-
zats. Així mateix, els directius 
amb la seua acreditació poden 
desplaçar-se. Però no poden 
fer-ho els socis i aficionats 
d’un club. O sigui, un soci de la 
Cava no podrà anar a veure el 
seu equip a Batea, diumenge.

Bé, en qualsevol cas, queden 
encara incògnites. També dir 
que anem d’un extrem a un al-
tre. Fa unes mesos el Procicat 
volia evitar mobilitat i per això 
aturava les competicions. Ara 
sembla que els del Procicat 
s’han posat el xandall i són 
cent per cent esportius.... 
Vaig dir la setmana passada 
que les competicions es man-
tindran el màxim possible. De 
camí anem. Però no té sentit 
voler reduir la mobilitat i, a la 
vegada, permetre milers i mi-
lers de desplaçaments. Potser 
serà per poc. També penso 
que seria molt dur haver posat 
l’entramat en marxa i parar-lo 
a les 3 setmanes. Cal esperar 
una mica més. 

Per últim, tornar a lamentar 
incidents greus en un partit 
de futbol base, entre pares 
a la graderia. La minoria que 
provoca incidències, parlo en 
general, li demanaria que es 
quedés confinada a casa. 

MICHEL PROPERA JORNADA

CATALANA 
Ascó-V Alegre (diss 17h)

Rapitenca-S Ildefons (diu 12h)

Santboià-Gavà (diu 12h)

Vilanova-Catllar (diu 17h)

Viladecans, descansa

COPA 
R Bítem-La Sénia (diss 18.15h)

Camarles-Ampolla (diu 16.30h)

TERCERA 
CATALANA 
Dissabte 10

Flix-S Bàrbara 16.15h

S Jaume-Ametlla 17h

Amposta-Rapitenca 18h

Diumenge 11

Batea-la Cava 16h

Godall-Corbera 16h

J i Maria-Benissanet 17h

Olimpic-Catalònia 17h

Alcanar-Roquetenc 17h

Ebre E, descansa

QUARTA   
CATALANA 
Ametlla-Tortosa dissa 16h

Olimpic-Xerta dissa 17h

La Cava-Catalònia dissa 17h

Ebre Escola, descansa

DIRECTOR ESPORTIU

Agustí Zaera va dimitir 
com a director esportiu 

de la Rapitenca fa unes 
setmanes.      
I en pocs dies ha tingut una 
proposta. Es tracta de l’Ampos-
ta amb qui Zaera ja ha tingut 
dues reunions. No està confir-
mada la seua incorporació però 
sí que pot dir a hores d’ara que 
està molt a prop. 
La funció de Zaera seria de di-
rector esportiu de l’entitat, des 
del primer equip i el filial, fins al 
futbol base, que mantindria la 
coordinació actual. La idea és 
marcar una línia de club i amb 
això s’està treballant per acabar 
d’apuntalar aquesta nova etapa. 
Zaera, que viu i està casat a Am-
posta, no ha ocultat que la in-

Agustí Zaera, a prop 
de l’Amposta

corporació està avançada i que 
només falta acabar de confir-
mar-la. Amb Zaera, també ani-
ria a l’Amposta Gervasi Aspa, 
que estava amb ell al futbol 
base de la Rapitenca. 
Les gestions per la contracta-
ció del nou tècnic del primer 
equip, que ja es van fer abans 
de la possible arribada de Zaera, 
segueixen el seu camí i es man-
tenen en la mateixa direcció. 

César Roig, secretari del CF 
Santa Bàrbara, va informar di-
vendres passat, en la transmis-
sió del partit contra el Batea, 
que la seua continuitat i la de 
Silverio Marco, el president, 
dependria de tenir més suports 
a la directiva en el futur. 
“L’actual junta del Santa Bàrba-

Silverio i César faran un pas al costat 
“si no hi ha incorporacions a la junta”

ra, provisional en principi per 
una temporada, podria pror-
rogar la seva continuïtat, si al-
menys s’incorporen dos mem-
bres més a la Junta”. 
De no ser així, Silverio Mar-
co i César Roig “faríem un pas 
al costat”. Caldrà esperar per 
veure que acabarà passant.

MINUT 91 A CANAL TERRES DE L’EBRE, DILLUNS DIA 12 
Minut 91 torna dilluns vinent a les 21.30 hores. Comentarem la jornada del cap de setmana.

Es podran veure els resums amb els gols dels següents partits: Ascó-Vista Alegre, Rapitenca-Sant 
Ildefons, Batea-la Cava, Amposta B-Rapitenca B i Olimpic-Catalònia. 
El partit Rapitenca-S. Ildefons es podrà seguir per Canal TE el diumenge a les 22.30 hores. 

(Redifusió dilluns a les 11.30 h).

Converses avançades. 
Zaera s’incorporaria 

com a director esportiu 
del club
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MÉS NOTÍCIES

RIKI, AL JESÚS 
I MARIA 
El davanter Riki ha causat 
baixa a l’Ascó i ha fitxat amb 
el Jesús i Maria, equip en el 
que ja va debutar diumenge 
a Corbera, fent un dels gols.
Així mateix, informar que 
Uri Labella, que havia jugat 
amb el Jesús i Maria, en els 
dos primers partits de la re-
presa del futbol, no segueix 
al club de l’Aube. Ara ha 
fitxat amb el Salou. 

El Catalònia va decidir 
no suspendre cap 

partit més, després 
de l’inicial contra el 
Corbera. El Godall 
va al.legar que per 

diversos motius no tenia 
jugadors suficients.

PRIMERA CATALANA
Derota de la Rapitenca 
a Gavà (2-1)

L’Ascó veu frenada la 
ratxa a  Viladecans (1-0)
L’Ascó va perdre a 

Viladecans (1-0).   
Raül Paje, tècnic del Vilade-
cans: “el partit va ser molt in-
tens i molt disputat. Penso que 
en global nosaltres vam ser 
superiors. Al primer temps el 
domini fou altern; potser ells 
van tenir un xic més la posses-
sió però sense poder inquietar 
el nostre sistema defensiu. En 
aquest sentit vam estar molt bé 
i és que l’Ascó no va crear cap 
ocasió en el partit. Uns minuts 
abans del  descans vam aprofi-
tar un error d’ells i vam fer l’1-0. 
A la segona part vam tenir tres 
ocasions molt clares, dos un 
contra un i una pilota que van 
traure sota els pals. L’Ascó, amb 
els minuts, va buscar canviar el 
seu pla sent més directe, però 
vam saber controlar-ho amb 
encert i, a més, vam crear al-
guna que altra opció més a la 
contra però no vam sentenciar. 
No obstant, vam mantenir l’1-0 
que ens va donar una victòria 

justa i important”. German, de 
l’Ascó: “va ser un partit molt 
igualat amb molt poques oca-
sions pels dos equips. Al final, 
ells en van tenir alguna més 
per alguna pèrdua nostra que 
va propiciar alguna contra. 
Nosaltres pràcticament no en 
vam crear. El Viladecans és un 
equip que es defensa molt bé”. 
A més, el tècnic afegia que “no-
saltres vam jugar amb 3 puntes 
que són més nous que extrems 
i en joc combinatiu ens va fal-
tar donar amplitud al camp i 
no vam trobar solucions per 
arribar amb claredat a porteria. 
També dir que el seu gol, al 
darrer minut primera meitat, en 
un llançament de banda, arran 
d’una indecisió nostra, ens va 
afectar. I a la represa, en gene-
ral, no vam estar bé. Per això, 
tot i lluitar fins el final, no vam 
marxar amb bones sensacions. 
Derrota davant d’un rival que 
fent poc ens va guanyar. Ha de 
servir per millorar”.  

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

14
11
12
7

10
10
12
4
5

7
8
9
8
8
9
11
10
15

15
13
11
10
9
9
8
2
1

classi.                     GF       GC     PNTS

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

RESULTATS. 1A CATALANA. 
JORNADA 8. SUB GRUP 2A

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

18
13
12
13
10
9
7

10
10
6
5
8
2
3
2
3
3

6
5
8
6
3
3
4
9
12
5
5
13
5
6
8
15
18

12
12
12
10
10
10
10
7
7
4
4
4
2
1
0
0
0

classi.                     GF       GC     PNTS

S Bàrbara-Batea  0-2
Ametlla-Amposta  3-1
Rapitenca-Alcanar  3-1
Roquetenc-Olimpic 1-0
La Cava-Ebre Escola 2-3
Benissanet-Flix  2-5
Catalònia-Godall  3-0
Corbera-J i Maria  1-4
S Jaume, descansava

RESULTATS. 3 A CATALANA. 
JORNADA 5. 

MÉS 
NOTÍCIES

El partit Catalònia-Godall es va suspendre
El partit Catalònia-Godall, 

de la tercera catalana, es 
va ajornar, diumenge. 
Segons expliquen des del Ca-
talònia, “abans de la tornada de 
les competicions, una vegada 
es va decidir que havíem de tor-
nar a jugar, vam acordar no sus-
pendre cap partit. No obstant, el 
primer, contra el Corbera, vam 
decidir  acceptar la suspensió 
entenent les al.legacions que va 
fer l’equip de la Terra Alta. I per 
això vam ser condescendents, 
tot i la idea inicial. Però a partir 
d’auqí vam parlar de no suspen-
dre’n cap més perquè és una 
bojeria després disputar tres 
partits en una setmana. Fa dues 
jornades, vam demanar al Jesús 
i Maria de jugar en dissabte per-
què la setmana passada havíem 
de jugar el Dijous Sant contra el 
Corbera. Per això vam demanar 
també al Godall, rival posterior, 
de jugar en diumenge i no en 
dissabte per tenir un dia més de 
descans després de diputar la 
recuperació contra el Corbera. 
Llavors, dimecres de la setmana 
passada ens va arribar un mis-

satge del Godall plantejant la 
suspensió del partit. Nosaltres, 
com ja hem explicat, havíem 
comentat de no suspendre’n 
cap més. Les al.legacions que 
ens van fer van ser que tenien 
expulsats, també que tenien 
lesionats i, així mateix, altres 
jugadors que estaven absents 
diumenge i no podien jugar. Les 
dues primeres circumstàncies 
són pròpies de la competició i 
la tercera ja depèn de cada club 
i és que, en aquest sentit, nosal-
tres també teníem jugadors que 
no els anava bé jugar el diu-
menge de Setmana Santa però 
havien de tornar abans d’un vi-
atge o no van poder marxar-hi. 
A partir d’aquí, vam comunicar 
que no es suspenia, que juga-
ríem perquè ja hem passat per 
jugar entre setmana i sabem el 
que comporta planificar una 
setmana de 3 partits com la 
passada. Vam arribar al diumen-
ge i el Godall va trucar a les 15 
hores (el partit era a les 16.30h) 
per anunciar que no jugarien. I 
el delegat va venir amb les fit-
xes 30 minuts abans de l’inici 

de la confrontació. Un perjudici 
per al club i sobre tot per a un 
col.lectiu de jugadors que havi-
en suspés viatges o que havien 
tornat abans per poder disputar 
el partit. Penso que si cada cap 
de setmana hi ha un club que 
no li va bé i decideix no jugar, 
el problema potser important. I 
ja sé sabia que esta tornada a la 
competició seria complicada. I 
més que ens toque a tots jugar 
a Setmana Santa. Per la nos-
tra part, no volem cap proble-
ma amb cap club perquè tots 
sabem el difícil que està sent 
competir en les condicions que 
toca fer-ho. Però és la nostra 
explicació de com va anar”.
Des de Godall, per la seua part, 
aclarien que “el Catalònia ens 
va demanar la setmana passa-
da de jugar en diumenge i no 
en dissabte, perquè ells en di-
jous havien de disputar un partit 
contra el Corbera, de recupe-
ració. Nosaltres vam acceptar. 
Van passar els dies i nosaltres 
ens vam trobar en què no dis-
posàvem de jugadors suficients 
perquè, a més dels sancionats, 

lesionats, i d’altres que tenien 
dificultats per a poder jugar, en 
van haver-hi que van patir com 
una passera de grip. Per això di-
versos jugadors van estar afec-
tats. Llavors nosaltres volíem 
jugar però per tot el que havia 
passat i per com ens trobàvem 
amb jugadors que havien tingut 
vòmits i no estaven per a com-
petir, vam trucar per suspendre 
el partit. I ens van dir que no. I, 
com que no teníem suficients 
efectius, tot i voler jugar no po-
díem”. Representants de Godall 
van anar a signar l’acta i el partit 
no va disputar-se. 

La Rapitenca va perdre 
diumenge en la seua visita 

a Gavà (2-1). 
Fou la primera derrota de 
l’equip del Montsià. El Gavà, ja 
a la represa, va avançar-se amb 
el 2-0. Ja als darrers minuts, el 
pichichi Valcàrcel va reduir dis-
tàncies amb el 2-1 definitiu.
Ramon Sancho, tècnic de la 
Rapitenca, després del par-
tit, comentava que “la primera 
meitat va ser igualada, ens va 
costar adaptar-nos però poc a 
poc vam fer-ho, tot i que ens 
va faltar tenir una mica més el 
control de la pilota, una mica 
més de paciència perquè es va 
veure que quan més vam po-
der tenir-la i no ens precipità-
vem, els creàvem dificultats. A 
la segona part vam tornar a co-
mençar malament i arran d’una 
pèrdua ens van marcar l’1-0. 
Acte seguit, en una acció a pi-
lota aturada, de córner, ens van 
fer el 2-0. Vam passar per una 
fase que no em va agradar per-

què vam sortir del partit, com si 
l’entregàvem, però després ens 
vam refer, vam fer canvis i vam 
donar la cara i vam dominar to-
talment els darrers 20 minuts. 
El gol va arribar tard. Tot i així 
vam tenir l’empat amb dos o 
tres aproximacions per bandes 
que haguéssim pogut empatar”. 
Sancho acaba dient que “prime-
ra derrota i ens queda refer-nos 
i seguir treballant. L’actitud va 
ser bona, però hem de rectificar 
els errors que cometem perquè 
concedim massa”. 
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EL BATEA GUANYA A 
S. BÀRBARA (0-2)

3A CATALANA

1-4: EL J. I MARIA 
S’IMPOSA A CORBERA

Ito Galve, director esportiu del 
Santa Bàrbara: “partit que ja sabí-
em que seria complicat. El Batea 
és un equip amb molta pegada, 
està fet per estar dalt. I el partit 
es va complicat al primer minut, 
amb el 0-1. Però no vam perdre 
la cara i a la segona meitat vam 
tenir les nostres opcions. Però la 
segona targeta a Raimon va li-
mitar les possibilitats que havíem 
tingut per empatar. No passa res. 
A seguir. L’equip treballa molt bé 
i es tracta d’anar millorant amb 
les setmanes”. López, del Batea: 
“vam començar força bé, amb 
molta intensitat i va ser impor-
tant avançar-nos al primer minut 
amb el gol de Dilla. Sabíem que 
el Santa és un equip ben treballat 
i que defensivament es fort. Amb 
el 0-1, vam dominar però a partir 
del minut 30 del primer temps, 
el joc es va igualar. I la segona 
meitat va ser igualada. La clau 
fou que vam estar força bé en 
defensa, amb molta serietat. Ells 
es van quedar amb deu i en els 
darrers minuts, amb el partit més 
trencat, arran d’un penal de Fer-
ri vam sentenciar. Victòria molt 
treballada”. El Batea és líder, amb 
el J i Maria i el Catalònia.  

Robert Costa, del Corbera: “des 
de l’inici es va veure que el J i Ma-
ria en l’aspecte físic era superior 
i, a més, davant té molt poten-
cial, creant ocasions. Nosaltres 
també cal dir que en la primera 
part vam estar ben posats, i vam 
tenir les nostres. A la represa, 
ells es van quedar en 10 i des-
prés vam fer l’1-0. Però estàvem 
molt minvats i ells, amb deu, van 
ser superiors i més quan van re-
muntar. Ells són un bon equip i, a 
hores d’ara, estan més preparats 
que nosaltres. A seguir treballant 
per millorar dins del possible”. 
David Garcia, del J i Maria: “a la 
primera meitat, el Corbera va 
estar molt ben col.locat en de-
fensa, buscant contres. I així va 
tenir un parell de possibilitats. 
També en va fer una una a pilota 
aturada. Nosaltres vam dominar 
i vam crear opcions clares, però 
sense aprofitar-les. A la represa 
ens vam quedar amb deu i acte 
seguit ells van fer l’1-0. Però va 
haver reacció. L’equip va fer un 
pas avant. Omar, en dues juga-
des amb assistència de Moha, va 
fer dos gols. Riki va marcar l’1-3. 
I Omar va assolir l’1-4 amb el seu 
tercer gol”. El J i Maria és colíder. 

DERBI PER AL FLIX, A 
BENISSANET (2-5)

RAPITENCA-ALCANAR, 
HAT TRIC DE NACHO 

L’AMETLLA SUPERA 
L’AMPOSTA B (3-1)

ROQUETENC-OLIMPIC 
GOLÀS DE JOEL (1-0)

Ginés González, del Benissanet: 
“partit, sobre tot a la primera 
meitat, molt disputat. Ells van 
fer el 0-1. Nosaltres vam reac-
cionar amb dues possibilitats 
invalidades per fora de joc. Vam 
empatar i fins al descans van 
haver alternatives en el joc. A la 
segona meitat, aviat, d’un possi-
ble 2-1 amb una ocasió nostra 
es va passar acte seguit a l’1-2. 
No obstant, Carlos arran d’una 
falta va empatar altre cop. Però, 
posteriorment, en tres accions 
de córner, ens van marcar els al-
tres gols i ja no vam poder reac-
cionar. El 2-3 ens va fer mal i la 
derrota va ser dolorosa però se-
guirem treballant per refer-nos”. 
Lizaso, del Flix: “el partit va ser 
molt més complicat del que el 
resultat va indicar. Van haver-hi 
alternatives. Al primer temps, del 
0-2 vam passar a l’1-1. I al se-
gon, del 2-1 es va passar a l’1-2. 
Ens van empatar de falta i la si-
tuació es va tornar a complicar. 
Però a  pilota aturada, en cór-
ners, vam ser molt efectius mar-
cant 3 gols. Triomf important”. 
Edgar, Revuelta (2), Arnau Cer-
velló i Nacho van marcar pel Flix. 
Quim i Carlos, pel Benissanet.

La Rapitenca B va guanyar a l’Al-
canar 3-1. Carlos Rodriguez, de 
la Rapitenca B: “al minut 1 ens 
vam avançar amb una remata-
da de Nacho. La primera mei-
tat nostra va ser bona, obrint el 
camp i tenint ocasions, fent el 
2-0, també Nacho. A la represa, 
l’Alcanar va sortir més activat i 
ens va posar les coses difícils, 
marcant el 2-1. El partit va estar 
incert fins que Nacho va esta-
blir el 3-1, a centrada de Pau”. 
Miquel, de l’Alcanar: “partit molt 
complicat. Nosaltres vam sortir 
adormits i ens van marcar avi-
at 1-0. Tot i tenir un parell de 
possibilitats, no vam estar cò-
modes i ens van fer el 2-0. Al 
descans vam rectificar coses i a 
la represa vam estar millor, fent 
el 2-1, en una contra. Vam tenir 
alguna opció però no vam mar-
car i a les acaballes ens van fer 
el 3-1. La diferència és que ells 
arriben i decideixen i a nosaltres 
ens costa. Felicito a la Rapiten-
ca, es nota que ha fitxat. Es pot 
dir que és un equip de Segona 
que juga força bé, amb un ritme 
alt. Nosaltres a seguir i a jugar la 
nostra lliga. Orgullós de l’esforç 
dels meus jugadors”.

Ivan Romeu, de l’Ametlla: “par-
tit complicat. L’Amposta es va 
mostrar molt intens i amb les 
idees clares. La primera meitat 
fou igualada. Nosaltres vam es-
tar ordenats en defensa, però ar-
ran d’una jugada desafortunada 
nostra ens van fer el 0-1.  Amb 
el 0-1 vam sortir del partit i per 
això va ser clau empatar abans 
del descans, tenint, a més, una 
altra ocasió. A la represa vam es-
tar millor, amb més profunditat, 
jugant més a camp contrari. Im-
portant marcar el 2-1 i després 
vam estar molt ferms en defen-
sa i a la contra vam sentenciar 
amb el 3-1, tenint alguna opció 
més”. Toni Sanchez, de l’Am-
posta B: “la primera meitat ens 
vam avançar però no vam saber 
mantenir el 0-1 que penso que 
el mereixiem. Vam estar bé, amb 
fases de domini tot i que ens va 
faltar tenir més control del joc. 
La represa, vam tornar a aga-
far el domini de la pilota però 
ells dominaven les àrees. En un 
córner ens van fer el 2-1. Vam 
intentar-ho però no vam arribar 
amb gent suficient dalt. Un em-
pat no hagués estat injust però 
a les àrees ells ens van superar”. 

El Roquetenc va guanyar l’Olím-
pic amb un golàs de Joel, al mi-
nut 20 (1-0). El Roquetenc, amb 
molta intensitat defensiva, va te-
nir opcions per decidir a la con-
tra, ja al segon temps. L’Olímpic 
va intentar-ho a la segona mei-
tat però li va costar i va acusar 
la baixa d’Imanol. L’equip està 
lluny d’un bon estat físic i se li 
nota. En afegit, els morencs van 
reclamar un penal a l’àrea local 
que no fou xiulat. David Vilano-
va, del Roquetenc: “en general, 
vam ser molt intensos, vam ju-
gar ben posats, amb molt bona 
actitud millorant en defensa i 
buscant els espais en atac. Bon 
partit en general,  Al final vam 
acabar patint per no haver sen-
tenciat quan vam tenir ocasions 
per fer-ho. No obstant, molt 
contents. Hem de seguir aques-
ta línia”. Jordi Roca, de l’Olím-
pic: “no vam estar dins del partit 
i va ser mèrit del Roquetenc que 
va fer una pressió alta, sent molt 
intens en les pilotes dividides i 
les segones jugades. A la sego-
na meitat vam intentar-ho però 
vam estar espessos i ells es van 
imposar i no vam poder contrar-
restar el seu joc més intens”. 

LA CAVA-EBRE (2-3), 
GRAN PARTIT
Carlos Gilabert, tècnic de la 
Cava: “va ser un partit igua-
lat, davant d’un rival que em 
va agradar, en el que a nosal-
tres ens van penalitzar molt les 
errades que vam cometre en 
l’aspecte defensiu. Vam estar 
tous en moments determinats. 
Vam empatar a 1 i, acte seguit, 
ens van marcar dos gols. No 
obstant, també cal valorar que 
vam fer el 2-3 i que en el darrer 
quart vam tenir opcions clares 
per empatar”. Josep Balart, de 
l’Ebre Escola: “vam estar millor 
com a equip, que la jornada 
anterior. Primera part igualada, 
amb poques opcions, fent Ayu-
so el 0-1. La represa va comen-
çar boja. El partit es va trencar. 
Ells van empatar però amb dos 
gols Ousama ens vam posar 
amb l’1-3. Ells van marcar el 2-3 
i els darrers 20 minuts foren in-
tensos, podent fer natros, amb 
espais, el 2-4 i ells també van 
tenir opcions, principalment 
en els darrers minuts. L’equip 
quant a joc, va fer un pas avant. 
La Cava, de mig del camp i da-
vant, és un molt bon equip, amb 
grans jugadors. Això dona mèrit 
al treball efectuat”.

Plantilla del Santa Bàrbara. 
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EQUIP DE LA SETMANA

CF BATEA

JO
AQ

U
IN

 C
EL

M
A

EQUIP DE LA JORNADA

RAMON
(Corbera)

OMAR
(J i Maria)

ABELLÓ
(Ebre E.)

MARC LOPEZ
(Amposta B)

JOSE
(Rapitenca)

GUILLEM 
(Batea)

FROI
(Ametlla)

DE LA TORRE
(La Cava)

NACHO
(Rapitenca)

ALBERT C.
(Catalònia)

NICO
(Ascó)

EDGAR
(Flix)

JOEL
(Roquetenc)

· Balanç de les primeres 5 
jornades a la Tercera catala-
na:  Olímpic, de moment, mi-
nidecepció. La lliga està de-
cidida en un 99%. El campió 
sempre està entre els 4 pri-
mers a la cinquena jornada. 
Així ha ocorregut en les últi-
mes 25 temporades. Rapiten-
ca B, Catalònia, Batea, Jesús 
i Maria, Ametlla i Ebre Escola 
estan al capdavant de la clas-
sificació. En les següents cinc 
jornades se sabrà quins són 
els candidats definitius.
· Dos partits del Sant Jaume 
i un de Godall no s’han jugat 
per falta d’efectius. L’estrany 

és que no han hagut més sus-
pensions.
· Ull amb aquest Ebre Escola, 
invicte i només tres gols en-
caixats. I un partit pendent. 
Somien amb jugar amb el 
Tortosa. I tenen un golejador, 
Oussama, que està que se’n 
surt. Alta important: Arnau 
Bertran (Amposta, Camarles)
· Pinta millor el Roquetenc en 
aquesta temporada que en la 
passada. Només cal veure la 
dada, set jugadors han marcat 
i aquesta setmana golàs de 
Champions de Joel
· Jugadors del primer equip 
del Tortosa reforçaran el fili-

TOP SECRET
al de 4a catalana:  Aleix Sal-
vadó, Doménech, Dani Bel, 
Marc Fabregat, Manolo Puig.
· En dues setmanes debutarà 
Sergio Ruiz al Jesús i Maria 
després de la seva llarga san-
ció. En aquest equip ha cau-
sat baixa Uri que només ha 
durat dos partits i arriba un 
gran jugador de 1a catalana: 
Riki Nogueira, que ha jugat a 
tercera divisió amb la Pobla 
Mafumet i Pedroñeras. Tam-
bé ha estat al Borges, Vila-
franca, Nàstic Divisió d’honor 
juvenil i a l’Ascó, que va ser el 
seu anterior equip.
· Ja gairebé s’ha arribat als 40 
fitxatges de jugadors de 1 i 2 
catalana a la tercera catalana. 
Els últims, a l’Amposta B del 
primer equip: Marc López, 
Joel Fernández, David Sola-

nellas, Ferran Lluís i ja estan 
entrenant Corella i Calsina.
· Ull a la dada del golejador 
Ferri, del Batea. Ha marcat en 
totes les jornades i en les dos 
temporades que porta al Ba-
tea no ha fallat ni un penal. I 
en 5 jornades, 11 gols.
· Algun jugador que ha fit-
xat de segona catalana per 
equips de tercera i que ha dit 
que tornarà al seu antic club, 
pot passar que no torne.
· Xavi Marqués ja està en-
trenat amb la Rapitenca B. I 
en la següent jornada podria 
debutar i donaria un plus a 
l’equip per al desitjat ascens.
· De quinze equips que es van 
inscriure a 4a catalana a la fi 
només en jugaran 7 i només 
dos poden ascendir: Torto-
sa i Xerta, la resta són filials 

i depenen dels ascensos dels 
seus primers equips de la ter-
cera catalana. El Perelló B fi-
nalment no farà equip.
· Tot i la retirada del Mas-
denverge, aquest equip des 
d’aquesta setmana comença 
a entrenar amb els 20 juga-
dors de la plantilla per no 
perdre la forma.
· Joaquin Del Pino, l’home 
amb més poder del futbol 
ebrenc, ha estat criticat. Però 
cal donar-li un 10 per com ha 
defensat els clubs ebrencs.
· L’Ulldecona ja treballa per la 
temporada vinent, quan po-
dria tenir alguna incorpora-
ció de luxe. 
· Novament en un partit de 
futbol base van haver inci-
dents. Vergonyós i lamenta-
ble.

Formació de l’Ametlla, dissabte passat. 
Formació del Catalònia, contra el Corbera. 
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AVATARS 
El director Esportiu dels 
Avatars Aleix Franch, va or-
ganitzar del 29 de març a l’1 
d’abril, amb horari de 9 a 13 
h al camp de l’Aube de Jesús i 
Maria, les jornades de tecnifi-
cació i perfeccionament de 
futbol Avatars, per seguir 
amb la formació de tots els 
jugadors/es que van assistir i 
continuar preparant-los per a 
la competició. Van participar 
un total de 45 jugadors/es i 
porters/es. 
“Després de l’èxit d’aquesta 
primera edició seguirem 
treballant per poder tornar 
a realitzar-la. Ara seguim 
dilluns a dilluns amb els 
entrenaments de Tecnificació 
Avatars al Camp de l’Aube - 
Jesús i Maria i ja preparant 
tots els detalls per a la XII 
edició del CAMPUS INTER-
NACIONAL D’ESTIU AVA-
TARS ACADEMY”.

MÉS 
NOTÍCIES

DOHA

UD JESÚS I MARIA

Alcoba és agredit per 
McPhee després 

de caure tots dos a Losail

El benjamí A de la UD Jesús i Maria i el prebenjamí A 
del CF Ampolla, guanyen el I Torneig Setmana Santa

El britànic John McPhee es va 
agafar molt malament la cai-
guda fortuïta quan faltaven tan 
sols quatre voltes del Gran Pre-
mi de Doha a Losail. 
El pilot ebrenc Jeremy Alcoba 
es va tocar amb Darryn Binder 
a final de recta quan lluitava 
per les primeres posicions de la 
cursa, i la seva moto va acabar 
colpejant al casc al britànic, que 
no va poder evitar anar-se’n al 
terra. L’accident fortuït va tenir 
lloc a la corba 1. McPhee, que 
anava darrere del pilot jesusenc, 
no va tenir temps d’esquivar la 
topada. Aquest, després de la 
caiguda, es va dirigir ràpid a de-
manar explicacions a Jeremy, 
de molt males formes, fins i tot 
llançant una puntada de peu. 
Una actitud reprovable que va 
tenir conseqüències. Direcció 
de Carrera va comunicar al final 
de la jornada sengles sancions 

El torneig Setmana Santa va te-
nir lloc el divendres 2 d’abril de 
2021 al Camp de l’Aube-Jesús i 
Maria durant tot el matí, sent el 
primer torneig del 2021 orga-

nitzat a les Terres de l’Ebre.
Van participar un total de 5 
equips en categoria prebenja-
mí. L’Ampolla va quedar cam-
pió en aquesta categoria des-

per al Gran Premi de Portugal, 
a Portimão, del 18 d’abril, a més 
d’una multa de 1000 euros per a 
tots dos. Alcoba sortirà en car-
rera des del pitlane, cinc segons 
després d’apagar-se el semàfor, 
i McPhee cinc segons més tard. 
El britànic va rebre un cop al seu 
casc i tots dos se’n van anar  al 
terra. (ebredigital.cat)

prés de guanyar a l’Ulldecona. 
I, en categoria benjamí, van 
participar un total de 6 equips, 
on el Benjamí A de la UD Je-
sús i Maria va quedar campió 

en guanyar a la final al Benja-
mí A de l’Ampolla. “El torneig 
va sortir genial amb una bona 
participació, on es va respirar 
ambient de torneig que tant de 

temps feia que no sentíem. Du-
rant tot el matí es van complir 
en tot moment, amb tots els 
protocols i normes de segure-
tat per fer un torneig segur”.

HANDBOL
El CH Amposta afronta dos 

partits en poc més de 12 hores

El sènior femení del Club Hand-
bol Amposta de Divisió d’Honor 
Plata afronta dos partits aquest 
cap de setmana. 
Dissabte a les 20.10 hores vi-
sitarà la Roca i el diumenge a 
les 12 recuperà la confrontació 
suspesa al seu dia a la pista del 
Sant Vicenç. En poc més de 12 
hores jugarà dos partits. 

D’altra banda, sessió maratoni-
ana també per les juvenils que 
jugaran dissabte a la pista de la 
Roca (16 hores), el partit d’ana-
da dels quarts de final de Lliga 
catalana, que donarà accés al 
campionat d’Espanya. 
I el diumenge (19 hores) es 
disputarà la tornada al pavelló 
d’Amposta.
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BLEDES GRATINADES  
AMB SALSA D’ESPECIES

INGREDIENTS (10 PERSONES): 

• 1 kg de bledes
 • 2 cebes
• 3 grans d’all
• 200 g de formatge cremós 
(tipus Philadelphia)
• 1/2 got de llet
• 1 cullerada de postres de 
“totes espècies” 
• 1 cullerada de postres de 
coriandre en pols 
• 1 cullerada de cafè de cúr-
cuma
• 4 cullerades soperes d’oli 
d’oliva sal

 

 PREPARACIÓ:
Es netegen les bledes i es ta-
llen a trossos petits. Es pelen 
les cebes i es tallen a tires fines. 
Es pelen els alls i es tallen a là-
mines. En una paella es cou la 
ceba amb l’oli a foc suau fins 
que agafa color. Es couen les 
bledes al vapor uns 8-10 minuts. 
S’afegeixen a la paella els alls i 
les espècies i es cou 1 minut 
més. S’hi afegeix el formatge, la 
llet i sal, i es cou uns 4-5 minuts. 
Es serveix col·locant les bledes a 
cada plat i, pel damunt la salsa, 
o gratinades 5 minuts al forn.
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I M M O B I L I À R I A  / /  T R E B A L L  / /   S E R V E I S  / /  R E L A X

MARIANA

642 116 300
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A

 

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
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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!
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SOFISOFI
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28 AÑOS28 AÑOS

722 36 85 62722 36 85 62

P
E

C
H

O
S

 N
A

T
U

R
A

L
E

S
P

E
C

H
O

S
 N

A
T

U
R

A
L

E
S

FOTOS
REALES

112

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Si hi havia proble-
mes a la feina, tens 
el suport del teu 
superior. Et sents 
més enèrgic, aprofi-
tes per fer exercici i 
perdre algun quilo. 
Notícies d’un amic 
del passat.

aquari
21/01 al 19/02

La teva agenda s’am-
plia amb nous i inte-
ressants contactes. 
Estàs més comuni-
catiu i fas amics amb 
facilitat. T’assabentes 
d’una notícia força 
delicada i caldrà ser 
prudent.

sagitari
23/11 al 21/12

Amb tres plane-
tes per Casa V, 
cerques la manera 
de passar-ho bé i de 
distreure’t dels pro-
blemes quotidians. 
Una persona t’atrau, 
però esperes que ella 
doni el primer pas.

escorpí
24/10 al 22/11

L’aspecte de Plutó 
amb Venus et pot 
fer viure un intens 
enamorament. Po-
dries experimentar 
fins i tot, certa ge-
losia. En el laboral, 
un projecte dóna els 
seus fruits.

balança
24/09 al 23/10

Si tens una relació 
de parella, potser 
és moment de fer 
un pas endavant i 
fins i tot parlareu de 
passar per vicaria. 
Possible escapada 
de cap de setmana 
amb els fills.

àries
21/03 al 20/04

Guardes el teu costat 
més emotiu sota set 
claus. Pots gaudir de 
moments entranya-
bles amb els teus. 
Si estàs a l’atur, un 
amic pot obrir-te les 
portes a un lloc de 
feina.

cranc
22/06 al 23/07

Algú a qui aprecies, 
possiblement una 
dona, és víctima 
d’una injustícia i 
faràs el possible 
per ajudar-la. A la 
feina, potser hauràs 
de posar límit a un 
superior abusiu.

verge
24/08 al 23/09

Lluna i Neptú a 
Casa VII, inclinen a 
reconciliar-se amb 
la parella si estàveu 
enfadats. També 
pot aplicar-se a una 
exparella. Tocarà 
guardar el secret 
d’una bona amistat.

taure
21/04 al 21/05

Compte de barrejar 
diners i amistat. Si no 
queden les coses ben 
clares es pot produir 
una situació incò-
moda per ambdós. 
Cerques moments 
per trobar la pau. 
Vols desconnexió.

peixos
20/02 al 20/03

Les finances dema-
nen atenció. Potser 
cal organitzar-se 
millor en les petites 
despeses del dia a 
dia. Et dones plaers 
culinaris, però comp-
te amb els dolços, 
no n’abusis.

lleó
24/07 al 23/08

Al sector professio-
nal tocarà definir 
molt bé què vols 
fer. Sembla que has 
entrat en compe-
tència amb algú. En 
aquests dies podries 
tenir somnis profè-
tics, posa-hi atenció.

bessons
02/05 al 21/06

Podries trobar algun 
entrebanc al sector 
laboral. Parlar de 
tot plegat amb 
una persona de 
confiança, t’ajudarà 
a enfocar-te en els 
teus objectius i no 
perdre més energia.

AMPOSTA
NOVEDAD

612 28 46 49
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3030
AÑOSAÑOS

REZAR 
SANTA RITA

Una novena con vela 
encendida

Un Padre nuestro y 
nueve Avemarías pidiendo 
un favor de negocio y dos 

imposibles. 

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat
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pito Grillo”, com bé dius, de 
consciència que tothom tenim 
al costat. Malauradament 
encara tenim fantasmes de 
la guerra que ens segueixen 
acompanyen avui en dia.
Aviat farà cent anys de tot allò i 
encara hi ha ferides obertes. Un 
fantasma, per a marxar, necessita 
descansar en pau i a les cunetes 
em sembla que no s’hi pot.
La dedicatòria del seu llibre a 
Ramon Curto Rius.
És el meu iaio per part de mare. Ell 
també va tornar al seu poble (Ca-
marles) després d’haver perdut la 
guerra. De petita jo acostumava 
a preguntar-li sobre el que havia 
viscut durant el conflicte bèl·lic i 
ell mai en volia parlar. La novel·la 
arrenca amb un soldat tornant 
a casa després d’haver perdut la 
guerra, tal com el meu iaio ho va 
fer, i la resta de pàgines potser 
són la història que m’explico com 
a resposta als seus silencis.
També hi ha una ullada a Lor-
ca.
Lorca hi fa un “cameo”, sí. Em va 
fer molta gràcia que hi pogués 
aparèixer amb el grup de la Barra-
ca per a posar en escena “Fuen-
teovejuna” al poble llevantí, que 
m’invento, de  Catasset. Sempre 
m’ha fascinat quan a la Segona 
República Lorca i Eduardo Ugarte 
van posar en marxa una iniciativa 
pedagògica tan estimulant com 
la de retornar al poble els clàs-
sics que li pertanyien. La cultura i 
l’educació fan créixer a les comu-
nitats, la confrontació les acaba 
ensorrant en la misèria.
Ben cert! Els pobles són ficti-
cis, però com a ebrenca, lo riu 
i l’aigua hi són presents.
El riu i l’aigua són elements molt 
lligats a la  meua  memòria pai-
satgística i a la  meua  criança. 
Sóc ebrenca i m’he fet gran amb 
aquest teló de fons.
Un llibre escrit en ple confina-
ment que també ens parla de 
la pandèmia de grip del segle 
XX, anomenada grip espa-
nyola.
No és una novel·la sobre la pan-
dèmia ni el confinament, però sí 
que va ser escrita durant els dies 
que vam haver de romandre tan-
cats a casa. D’alguna manera, 
més o menys deformada, les se-

Fàtima Beltran Curto va 
nàixer a Tortosa l’any 1977. 

Avui ens presenta Canción 
bajo el agua (Editorial 
Espasa. Grup Planeta). Vaig 
descobrir l’univers literari de 
Fàtima llegint la seua primera 
novel·la Bienalados, i em va 
atraure immediatament la 
seua complicitat per moure’s 
dintre del realisme màgic, i la 
sensibilitat que demostrava a 
l’hora d’explicar una història. 
Quan em va comentar que 
publicava una nova novel·la, 
no vaig dubtar en llegir-la. 
És un cant a la pau, a l’amor 
i a l’amistat, i una denúncia 
a l’injust, a la imposició i a la 
coacció.

Dos mons ben diferents, ad-
vocada i escriptora. 
I com a ben oposats, fins a cert 
punt  complementaris. Per una 
banda, per la  meua  professió, a 
l’hora d’escriure m’he hagut de 
cenyir a uns formalismes molt rí-
gids. En canvi, escrivint novel·les 
puc concedir-me tota la llibertat 
del món. 
I un confinament ben aprofitat 
per escriure  Canción  bajo  el 
agua i canviar d’editorial.
Sí, vaig agafar-me a l’esperança 
que representava el feedback po-
sitiu donat per l’editora al llegir els 
tres primers capítols, i vaig dedi-
car-me a escriure amb totes les 
ganes del món, per tal de poder 
enviar-li un treball que l’acabés 
de seduir.
Una  novel·la   que ens situa 
l’any 1939. Guerra Civil, Post-
guerra, dos bàndols, i l’ab-
surd d’esta carnisseria.
El mite de les dues Espanyes és 
una fal·làcia. Qui diu que n’eren 
només dues? I potser la més 
nombrosa era aquella més humil 
i analfabeta, incapaç d’escriure el 
seu nom al full de reclutament. 
El “Divide et vinces” és, i segueix 
sent, la fórmula magistral per a la 
que tothom es mati mentre uns 
pocs en treuen benefici mentre 
s’ho miren des del balcó.
Sí, i d’aquí el personatge 
de  Teodoro, aquest fantas-
ma del bàndol contrari que 
acompanya al soldat que el 
va matar. Una mena de “Pe-

ues pàgines en fan menció.
La novel·la també ens parla 
d’amor, d’amistat i de perdó.
Clar, a la vida tampoc és tot blanc 
o negre. Ja et dic que volia es-
criure una novel·la esperançado-
ra i que ajudés a riure una mica. 
No cercava una trinxera infinita, 
ni rebolcar-me en penalitats. Sóc 
més de “La vida és bella” (riu).
Sí, s’aprecien els tocs d’hu-
mor i esta tècnica narrativa 
de fer passar coses irreals per 
fets comuns, com és el realis-
me màgic.
Em sento molt còmoda emprant 
aquest gènere i a banda m’en-
canta. La màgia o la imaginació 
ens han ajudat a passar millor 
aquella etapa tan dura de confi-
nament. Han estat la finestra per 
la que  ens hem pogut escapar 
sense sortir de casa.
Sí, ha fet volar la imaginació 
amb aquesta novel·la coral 
on cada personatge té el seu 
protagonisme i la  seua  prò-
pia història. M’imagino una 

pel·lícula amb aquests perso-
natges.... Quins actors/actrius 
veu per interpretar-los?
Teodoro: Quim Gutiérrez,  Ela-
dio:  Jon  Olivares, la mare 
de  Teodoro,  Doña  Virtuts Es-
crivà:  Carmen  Machi, Úr-
sula:  Inma  Cuesta,  Valcá-
cel:  Raul  Arévalo,  Eleonora: 
Loreto  Mauleón,  Agustín:  Javi-
er  Gutiérrez,  Torcuato  Nicanor: 
Iris, l’agapornis real que inspira al 
personatge.
Que li representa el canvi 
d’editorial Espasa del grup 
Planeta?
La distribució és molt més potent. 
A banda, i a nivell personal, és una 
gran satisfacció, ja que els dóna la 
raó a les persones que van com-
prar la  meua  primera novel·la. 
Una editorial gran ha apostat pel 
que he escrit, així que no anaven 
errats.
De vegades les novel·les te-
nen una part autobiogràfica.
Escric a partir de la realitat, a la 
que codifico a través del Realis-

me Màgic. Podríem dir que les 
novel·les són la  pròpia  història i 
de la dels que m’envolten, però 
xifrada.
La coberta del llibre és sensa-
cional!
La coberta és un regal de l’edito-
rial. Quan la vaig veure va ser com 
amor a primera vista. No m’espe-
rava un embolcall tan encertat.
Els destins creuats que avan-
cen al llarg de la novel·la. 
Quin paper té el destí a la 
seua vida?
No hi penso gaire. Entenc que el 
destí és la drecera que anem di-
buixant dia a dia sense tenir ni idea 
d’on ens portarà a parar, i aquesta 
és precisament la seua màgia.
La propera novel·la  ens par-
larà del Delta?
Sí. No se m’acut una terra més 
idònia per a arrelar-hi el meu re-
alisme màgic. Les Terres de l’Ebre 
tenen moltíssim de Macondo.

FATIMA BELTRAN
CANCIÓN BAJO EL AGUA
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“LA CULTURA I 
L’EDUCACIÓ FAN 
CRÉIXER A LES 

COMUNITATS, LA 
CONFRONTACIÓ LES 

ACABA ENSORRANT EN 
LA MISÈRIA”

“ESCRIVINT 
NOVEL·LES PUC 

CONCEDIR-ME TOTA LA 
LLIBERTAT DEL MÓN”

“UN FANTASMA, PER 
A MARXAR, NECESSITA 

DESCANSAR EN PAU 
I A LES CUNETES EM 

SEMBLA QUE NO S’HI 
POT”


